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Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 08.30-12.15, 13.15-17.45
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Eric Winbladh (S)
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Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)
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ordförande
kl 08.30-12.15, 13.15-16.15, § 120-del av § 121
ersätter Anders Carlsson (M) del av § 121-147

ersätter Gabriella Sjöberg (S)

ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström (M)
kl 09.00-17.45, § 120 - del av § 121
Jan Walgeby (M)
Caroline Stendahl (M)
kl 08.30-16.45, § 120-del av 122
Eva Stråth (KD)
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Lena Pettersson, personalchef, del av § 121 Marianne Hakegård, samordnare, § 120c
Annika Åberg, chef IFO, § 120 c,d-del av 121 Pia Börjesson, projektledare, § 120d
Anna Bunninger, chef FO, del av § 121
Lena Larsson, projektledare, § 120d

Utses att justera

Mats Kåremalm

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2016-06-29 kl 09.00

Underskrifter

Paragrafer 120-147 (ej § 126,129,130,132,141)

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Mats Kåremalm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden

Datum för sammanträdet
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Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
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§ 120

Informationsärenden
a) Verksamhetsrapport maj 2016
Janos Dios, ekonomichef, redovisar nämndens ekonomiska resultat per
maj månad. Socialnämnden har en budget på 1 307,8 mnkr för 2016. Prognosen
efter fem månader visar på ett överskott för året på 1,0 mnkr vilket är oförändrat
sedan föregående prognos. Överskottet återfinns inom funktionshinderomsorgen.

b) Nyckelfri vård och omsorg
Biträdande socialdirektör Stefan Österström informerar om att tilldelningsbeslut avseende de digitala låsen är klart. Om beslutet inte överklagas
påbörjas installationen av lås initialt inom hemtjänstområde Gränna och
Ekhagen. Därefter utökas installationerna till fler geografiska områden, och
på sikt ska hela den kommunala vården och omsorgen vara nyckelfri.
c) Länsgemensam familjehemsrekrytering
Lilian Elmkvist, områdeschef barn och ungdom, redogör inledningsvis för
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra den ansträngda situationen
inom familjehemsverksamheten. Tre familjehemssekreterare har nyligen
anställts och personalen har utbildats i anknytningsteori. En översyn av
kostnader för familjehemsvården har också inletts. Fler satsningar är på
gång, bland annat handledarutbildning. Därutöver har en länsgemensam
rekrytering av familjehem inletts, som Marianne Hakegård berättar om.
Fem personer har anställts för att ansvara för rekrytering och utbildning av
familjehem. Bland målen återfinns att skapa en mer effektiv rekrytering av
familjehem genom samverkan. Verksamheten ska utvärderas efter två år.
d) Rehabprojektet
Projektledare Pia Börjesson och Lena Larsson informerar om
rehabprojektet, som är ett samarbete mellan socialförvaltningen och
arbetsmarknadsavdelningen i Jönköpings kommun. Projektet startades upp
som en reaktion på en kontinuerlig ökning av det långvariga
försörjningsstödet. Syften med projektet var att ge möjlighet till
kvalificerade rehabiliteringsinsatser för att förbättra arbetsförmågan och
livskvaliteten hos personer med långvarigt försörjningsstöd.
Resultatet visar att av de 90 personer som skrevs in i
rehabiliteringsprojektet, har 55 personer varit aktuella för annan ersättning
än försörjningsstöd eller gått vidare till arbetsförberedande insatser efter
deltagande. För övriga 35 personer gäller fortsatt ersättning från
försörjningsstöd. Viktiga framgångsfaktorer för projektet har varit
kontinuitet, regelbundna uppföljningar, en helhetssyn och samordning.
Projektet har förlängts och kommer pågå ytterligare två år.
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e) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson informerar om personalförändringar på
stab och ledning:
• Camilla Johansson har anställts som ny funktionschef inom
äldreomsorgen.
• Kristina Forsberg är från och med den 1 september ny
nämndsekreterare för socialnämnden. Nuvarande nämndsekreterare
Helena Härshammar kommer framöver att ansvara endast för
sekreterarskapet i äldrenämnden samt utredningsuppdrag.
• Gunnar Olsson är ny chef för tillståndsenheten.
I övrigt pågår omflyttningar av kontor, framförallt mellan Kv. Hoven och
A6-kasernen.
Husqvarna FF har träffat socialnämndens presidium för att diskutera möjligheter
till finansiellt stöd för projekt Smedjan. Socialnämndens presidium har hänvisat till
kommunstyrelsen och fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagande,
eftersom projektet har en integrationsfrämjande ansats.
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§ 121

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:

Justerandes signatur

−

§§ 125 – 133 Serveringsärenden
Föredragande: Gunnar Olsson, chef för tillståndsenheten

−

§ 134 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-2019
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
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§ 122

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 16.25 – 16.55)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.
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§ 123

Meddelanden
a) Protokoll från Välfärdsutskottet 2016-04-26
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden
kommer att begäras
Dnr 2016:19
c) Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-27
- § 109 – Integrationsrapport 2015

Dnr 2015:273

d) Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-26
- § 136 – Förslag om kommunal hyresgaranti

Dnr 2016:44

e) Kammarrättens beslut 2016-05-04 att inte medge prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens dom står därför fast gällande återkallelse av
serveringstillstånd – Sharkina Restaurang, Jönköping Dnr 2014:198
f) Förvaltningsrättens dom 2016-06-17 – Bifall till Restaurang Vy:s
överklagande. Serveringstillståndet ska gälla utan villkor om låsning av
hissar
Dnr 2016:208
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 124

Anmälan om delegationsbeslut
a) Yttrande till Förvaltningsrätten 2016-05-09 – Red Lion, Jönköping
Dnr 2015:272
b) Yttrande till Förvaltningsrätten 2016-05-09 – Sodexo AB, Jönköping
Dnr 2015:214
c) Beslut 2016-05-24 att inte överklaga Förvaltningsrättens dom – Restaurang
Spira, Jönköping
Dnr 2015:166
d) Beslut i Lex Sarah-ärende daterat 2016-05-30 – IFO

Dnr 2016:4

e) Utdelning ur Sociala samfonden, sommarutdelningen 2016
Dnr 2016:50
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 125

Serveringstillstånd; Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen,
Jönköping. Nytt tillstånd (nyetablering)
01-2016-00019
Sammanfattning
Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen, 866601-3977, ansöker om
stadigvarande tillstånd, att i vissa av ODD Fellow lokalerna, Brunnsgatan 24,
Jönköping, inomhus, året runt få servera spritdrycker, vin och starköl till slutet
sällskap, mellan klockan 18.00-24.00.
ODD Fellow i Jönköping (nedan kallat Odd Fellow) äger lokalerna och har
idag ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap i aktuell lokal, men
ska genom hyreskontrakt med Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen (nedan
kallat Ordenssällskapet W6), upplåta sina lokaler till Ordenssällskapet W:6 vid
specifika tillfällen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-02-02, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-06-01
Förvaltningens förslag
− Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen, 866601-3977, beviljas
stadigvarande tillstånd, att i Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen ,
Brunnsgatan 24, Jönköping, inomhus, året runt få servera spritdrycker, vin
och starköl till slutet sällskap mellan klockan 18.00 – 24.00.
− Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen, 866601-3977, ska årligen, i
november, inkomma med en sammanställning över vilka datum logemöten
med alkoholservering ska ske. Skulle det under året bli tilläggsmöten,
utöver de fyra fasta tillfällena, ska detta så snart det är bestämt anmälas till
Tillståndsenheten.
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
– Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen, 866601-3977, beviljas
stadigvarande tillstånd, att i Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen ,
Brunnsgatan 24, Jönköping, inomhus, året runt få servera spritdrycker, vin
och starköl till slutet sällskap mellan klockan 18.00 – 24.00.
– Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen, 866601-3977, ska årligen, i
november, inkomma med en sammanställning över vilka datum logemöten
med alkoholservering ska ske. Skulle det under året bli tilläggsmöten,
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utöver de fyra fasta tillfällena, ska detta så snart det är bestämt anmälas till
Tillståndsenheten.
Beslutet expedieras till:
Ordenssällskapet W:6 Skaraborgslogen
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§ 126

Serveringstillstånd; Munksjömagasinen, Jönköping
(FöretagsCatering Håkan Axelsson AB). Nyetablering
17-2016-00127
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om
stadigvarande tillstånd, att på serveringsstället Munksjömagasinen,
Barnarpsgatan 47 (fastigheten Lappen 17), Jönköping, året runt få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 – 02.00 inomhus samt mellan klockan 11.00 – 02.00 på
uteservering.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-05-18, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2-5, daterad 2016-06-09
Förvaltningens förslag
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas
stadigvarande tillstånd, att på serveringsstället Munksjömagasinen,
Barnarpsgatan 47 (fastigheten Lappen 17), Jönköping, året runt få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt mellan klockan 11.00 – 01.00
på uteservering.
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas
stadigvarande utökad serveringstid på serveringsstället Munksjömagasinen,
mellan kl. 01.00–02.00 både inomhus och på uteservering, i samband med
nattklubbsverksamhet och liknande.
− Avslag på generell serveringstid inomhus och på uteservering kl. 01.0002.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Socialnämndens presidium har önskat företräde i ärendet, och Håkan Axelsson
och William Axelsson från bolaget besöker därför nämnden för att informera
om sin ansökan. Efter fråga från nämnden beskriver bolagsföreträdarna att
köket, i form av en container, inte kommer flyttas från serveringsstället under
de tre år som man har avtal med hyresvärden.
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
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas
stadigvarande tillstånd, att på serveringsstället Munksjömagasinen,
Justerandes signatur
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Barnarpsgatan 47 (fastigheten Lappen 17), Jönköping, året runt få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00 inomhus samt mellan klockan 11.00 – 01.00
på uteservering.
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas
stadigvarande utökad serveringstid på serveringsstället Munksjömagasinen,
mellan kl. 01.00–02.00 både inomhus och på uteservering, i samband med
nattklubbsverksamhet och liknande.
− Avslag på generell serveringstid inomhus och på uteservering kl. 01.0002.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
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§ 127

Serveringstillstånd; Bowling City, Jönköping (Jönköpings
Bowlingcity AB). Utökat tillstånd
18-2016-00113
Sammanfattning
Jönköping Bowlingcity AB, 556251-4124, ansöker om att i Jönköping Bowling
City, Gjuterigatan 28, Jönköping året runt få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus klockan 16.00 - 01.00
när det är skoldagar enligt Junedalskolans läsår och klockan 11.00 - 01.00
övriga dagar. Jönköping Bowlingcity AB (nedan även kallat Bolaget) ansöker
även om utökad serveringsyta inomhus. Ansökan gäller således en utökning av
serveringstiden inomhus samt utökning av serveringsytan inomhus. Bolaget har
idag serveringstillstånd inomhus klockan 16.00 - 01.00 vardagar och klockan
11.00 - 01.00 lördagar och söndagar.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-04-27, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-06-02
Förvaltningens förslag
− Jönköping Bowlingcity AB, 556251-4124, beviljas att, i Jönköping
Bowling City, Gjuterigatan 28, Jönköping, året runt få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus
klockan 16.00 - 01.00 skoldagar enligt Junedalskolans läsår och klockan
11.00 - 01.00 övriga dagar.
− Jönköping Bowlingcity AB, 556251-4124, stadigvarande beviljas utökad
serveringsyta inomhus i Jönköping Bowling City, Gjuterigatan 28,
Jönköping.
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
− Jönköping Bowlingcity AB, 556251-4124, beviljas att, i Jönköping
Bowling City, Gjuterigatan 28, Jönköping, året runt få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus
klockan 16.00 - 01.00 skoldagar enligt Junedalskolans läsår och klockan
11.00 - 01.00 övriga dagar.
− Jönköping Bowlingcity AB, 556251-4124, stadigvarande beviljas utökad
serveringsyta inomhus i Jönköping Bowling City, Gjuterigatan 28,
Jönköping.
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Beslutet expedieras till:
Jönköpings Bowlingcity AB
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§ 128

Serveringstillstånd; Coffeehouse by George, Jönköping (Cafe
Lundström plats 2 AB). Utökning av dryckesslag
33-2016-00013
Sammanfattning
Cafe Lundström plats 2 AB, 556779-1818, (Bolaget) innehar serveringstillstånd till allmänheten för servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker på serveringsstället Coffeehouse by George, Lundströms plats
1, Jönköping.
Bolaget ansöker nu om utökning av serveringstillståndet att till att även avse
spritdrycker.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-01-28, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-02 med bilagor
Förvaltningens förslag
− Cafe Lundström plats 2 AB, 556779-1818, beviljas tillstånd att även
servera spritdrycker på serveringsstället Coffeehouse by George.
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
− Cafe Lundström plats 2 AB, 556779-1818, beviljas tillstånd att även
servera spritdrycker på serveringsstället Coffeehouse by George.

Beslutet expedieras till:
Cafe Lundströms plats 2 AB
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§ 129

Serveringstillstånd; Drättinge Battlecamp, Huskvarna (Claes
Steners enskilda firma). Stadigvarande serveringstillstånd till slutna
sällskap (Festvåningsrättighet)
17-2016-00120
Sammanfattning
Claes Steners enskilda firma, (borttaget enl. PUL), (nedan Företaget), ansöker
om att på serveringsstället Battlecamp, Drättinge 5, 561 92 Huskvarna,
Jönköping få servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till olika
slutna sällskap
(festvåningsrättighet) med en serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-05-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-01
Förvaltningens förslag
− Claes Steners enskilda firma, (borttaget enl. PUL), beviljas tillstånd att på
serveringsstället Drättinge Battlecamp, Drättinge 5, 561 92 Huskvarna få
servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till slutna sällskap
(Festvåningsrättighet) och med en serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen samt vid badtunnorna mellan klockan 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
– Claes Steners enskilda firma, (borttaget enl PUL), beviljas tillstånd att på
serveringsstället Drättinge Battlecamp, Drättinge 5, 561 92 Huskvarna få
servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till slutna sällskap
(Festvåningsrättighet) och med en serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen samt vid badtunnorna mellan klockan 11.00 - 01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Drättinge Battlecamp

Justerandes signatur
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§ 130

Serveringstillstånd; The Lighthouse Jönköping (The Lighthouse
Burger & Grill AB). Ägarbyte
17-2016-00121
Sammanfattning
The Lighthouse Burger & Grill AB, 559057-0403, ansöker om att på
serveringsstället The Lighthouse, Amiralsvägen 69, Gränna, årligen under
perioden 1 april - 30 september, få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00
och på uteservering mellan kl. 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-05-09, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-06-08
Förvaltningens förslag
− The Lighthouse Burger & Grill AB, 559057-0403, beviljas att på
serveringsstället The Lighthouse, Amiralsvägen 69, Gränna, årligen under
perioden 1 april - 30 september, få servera spritdrycker, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 - 01.00.
− Villkor om bordsservering på uteserveringen, för att säkerställa överblickbarhet och kontroll över serveringen.
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
– The Lighthouse Burger & Grill AB, 559057-0403, beviljas att på
serveringsstället The Lighthouse, Amiralsvägen 69, Gränna, årligen under
perioden 1 april - 30 september, få servera spritdrycker, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 - 01.00.
– Villkor om bordsservering på uteserveringen, för att säkerställa överblickbarhet och kontroll över serveringen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Hur man överklagar
Se bifogad information
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Beslutet expedieras till:
The Lighthouse Burger & Grill AB
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§ 131

Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår, Jönköping. Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
19-2016-00100
Sammanfattning
Jönköpings studentkår, 826000-9041, ansöker om tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten den 27 augusti 2016 för att på avgränsad yta på campus
högskoleområdet i Jönköping få servera öl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan kl. 12.00 - 01.00.
Föreningen har idag ett stadigvarande serveringstillstånd året runt till
allmänheten inomhus och utomhus i Studentkåren Akademien på
Svavelsticksgränd 13 i Jönköping.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-04-13, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-06-08
Förvaltningens förslag
− Jönköpings studentkår, 826000-9041, beviljas tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten den 27 augusti 2016 för att på väl avgränsad yta, enligt
bifogade ritningar 19-2016-00100A samt 19-2016-00100B, på campus
högskoleområdet i Jönköping få servera öl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten mellan kl. 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
– Jönköpings studentkår, 826000-9041, beviljas tillfälligt serveringstillstånd
till allmänheten den 27 augusti 2016 för att på väl avgränsad yta, enligt
bifogade ritningar 19-2016-00100A samt 19-2016-00100B, på campus
högskoleområdet i Jönköping få servera öl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten mellan kl. 12.00 - 01.00.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur
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§ 132

Serveringstillstånd; Road Star, Jönköping. Nytt tillstånd till
allmänheten
07-2016-00023
Sammanfattning
Road Star HB (969778-5674), nedan Bolaget, ansöker om att på serveringsstället Road Star, Hyltena 50, 555 92 Jönköping få servera vin och starköl till
allmänheten med en serveringstid i serveringslokalen och på uteserveringen
mellan klockan 11.00 - 24.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-06-07
Förvaltningens förslag
− Road Star HB, 969778-5674, beviljas stadigvarande serveringstillstånd, att
på serveringsstället Road Star, Hyltena 50, 555 92 Jönköping året runt få
servera vin och starköl till allmänheten i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 11.00 - 24.00.
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
– Road Star HB, 969778-5674, beviljas stadigvarande serveringstillstånd, att
på serveringsstället Road Star, Hyltena 50, 555 92 Jönköping året runt få
servera vin och starköl till allmänheten i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 11.00 - 24.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Road Star HB
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§ 133
Serveringstillstånd; Mr Brown, Jönköping. Nyetablering
17- 2016 - 00086
Sammanfattning
Äterian AB, 559052-6256 ansöker om serveringstillstånd till allmänheten för
samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker på serveringsstället Mr Brown,
Klostergatan 23, Jönköping med en serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 11.00 - 24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-03-29. bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-02 med bilagor
Förvaltningens förslag
- Äterian AB, 559052-6256, beviljas serveringstillstånd att på
serveringsstället Mr Brown, Klostergatan 23, Jönköping få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten och med en serveringstid i
serveringslokalen och på uteserveringen mellan klockan 11.00 - 24.00.
- Serveringstillståndet gäller först då Räddningstjänstens villkor om
montering av fast släckanläggning har skett och att installationen har
godkänts av Räddningstjänsten samt att detta har meddelats Tillståndsenheten.
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
- Äterian AB, 559052-6256, beviljas serveringstillstånd att på
serveringsstället Mr Brown, Klostergatan 23, Jönköping få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten och med en serveringstid i
serveringslokalen och på uteserveringen mellan klockan 11.00 - 24.00.
- Serveringstillståndet gäller först då Räddningstjänstens villkor om
montering av fast släckanläggning har skett och att installationen har
godkänts av Räddningstjänsten samt att detta har meddelats Tillståndsenheten.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Äterian AB
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§ 134
Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2017-2019
Sn/2016:72 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP
2017-2019 på sammanträdet den 27 april 2016. Direktiv och innehåll i ramarna
erhölls i särskild skrivning från stadskontoret daterad den 31 mars 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-07
Förslag till verksamhets- och investeringsplan 2017-2019, daterad 2016-06-07
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen har upprättat tre förslag till VIP 2017-2019: två 97,5%
alternativ benämnda A och B, samt ett 99% alternativ. Socialnämnden
godkänner de upprättade förslagen.
− Förslagen översänds till kommunstyrelsen
MBL-behandling
Förslaget till VIP 2017 – 2019 har hanterats i socialförvaltningens
samverkansgrupp den 13 juni 2016. Skriftliga synpunkter har lämnats in från
Akademikerförbundet SSR och Vision i en gemensam skrivelse. Kommunal
har begärt en MBL-förhandling enligt 12 §, vilken genomförts den 17 juni
2016. Protokoll har distribuerats till nämnden inför sammanträdet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande yrkande:
−

1. Inledning
Socialnämnden har haft en god omvärldsbevakning och agerat på ett
ansvarsfullt sätt. Detta har på flera områden lett till ekonomiska
förstärkningar för kommunen i sin helhet.
De tydligaste exemplen är de beslut som gäller det praktiska mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn under det gångna året, och tidigare
beslut som förändrat utfallet av det interkommunala LSSutjämningssystemet. Redan ligger det ekonomiska utfallet i bara dessa
båda ärenden på en förstärkning av kommunens ekonomi på omkring 100
mnkr, och kommer utifrån nuvarande bedömningar fortsätta öka under
kommande år.
Till detta kommer förändringsarbetet Dialogen som förbättrat, och
ekonomiskt effektiviserat, nämndens egen verksamhet. Sammantaget

Justerandes signatur
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innebär detta också att socialnämndens ekonomi hittills under 2016
uppvisar ett positivt resultat.
Genom investeringar ser nämnden också möjligheter att både kort- och
långsiktigt göra effektiviseringar och besparingar, och anser också att
omdisponering av besparingar mellan funktionerna bör göras.
2. Förvaltningens A- och B-förslag
•

Socialnämnden beslutar att endast två av förslagen till VIP 2017-2019
sänds vidare, dels 99 procents-alternativet dels 97,5 procents-alternativet
benämnt B med vissa ändringar.

3. Besparingar i 97,5-alternativet som stryks
•

Socialnämnden avvisar följande förslag på besparingar från förvaltningen:

Individ- och familjeomsorgen
• Besparingar på Familjecentraler om 0,4 mnkr och 3,2 mnkr.
Funktionshinderomsorgen
• 1,5 mnkr köpta platser daglig verksamhet
• 0,5 mnkr höjning av avgift för boendestöd
• 1 mnkr öppethållande träffpunkt socialpsykiatri
• 0,2 mnkr avgift för ledsagning
• 0,3 mnkr personligt ombud
Totalt 7,1 miljoner kronor
4. Besparingar som ersätter förvaltningens förslag
4.1 Bostadsfrågan
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett de merkostnader
nämnden har fått utifrån bostadsbristen i kommunen. Förvaltningens
utredningar som redovisats vid maj- och juninämnderna bifogas (Ärendenr.
Sn/2016:49 700).
De uppenbara merkostnaderna uppgår sammanfattningsvis till minst 7 miljoner
årligen i dagsläget, med prognos på kraftiga ökningar. Kostnaderna fördelar sig
på merkostnader för tillfälliga boenden, kostnader utöver godtagbar hyra och
bostadssociala kontrakt. Bara nämndens personalkostnader generellt för
bostadssociala kontrakt uppgår enligt en beräkning från SKL på 8 mnkr,
fördelat på ca 25 000 kronor för varje bostadssocialt kontrakt.
Socialtjänstlagen ger socialnämnden ett särskilt ansvar att delta i
samhällsplaneringen och säkerställa boende för de medborgare som behöver
stöd och service från nämnden. Som situationen ser ut nu kommer kostnaderna
Justerandes signatur
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för socialnämnden att öka. Utifrån detta ansvar beslutar nämnden att hemställa
hos kommunstyrelsen om
•

Att ägardirektiv används till de kommunala bostadsbolagen för att
säkerställa att försörjningsstöd godkänns som inkomst i syfte att minska de
sociala kontrakten, samt

•

Att bostadsförsörjningen åt medborgarna tillgodoses genom en offensiv
kommunal bostadspolitik. Detta kan ske genom att sälja delar av de
kommunala bostadsbolags bestånd för byggandet av fler hyresrätter.
Kommunala bostadsbolag bör kompensera och bygga, när den privata
marknaden misslyckas att nå kommunala mål. En blandning av prisklasser
i lägenhetsbyggen ska eftersträvas för all byggnation i Jönköpings
kommun, och ska kravsättas på de kommunala hyresbolagen.
Driftskostnader bör även tas i beaktande där låga omkostnader eftersträvas
sett till byggnadens livslängd. En översyn av redovisningsmässiga
principer bör ske, med möjlighet till längre avskrivningstider och att
vinster på investeringar räknas hem över avsevärt längre tid än nuvarande.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden kan spara minst 1 mnkr genom ett
kommunövergripande, aktivt arbete för att minska antalet bostadssociala
kontrakt.

4.2 Försörjningsstöd – från bidrag till inkomst med sociala företag
Jönköpings kommun har under flera år arbetat framgångsrikt med välfärdsjobb
och på så sätt stärkt många medborgares delaktighet i samhället och samtidigt
minskat kostnaden för försörjningsstöd. Samtidigt har de medborgare som står
allra längst ifrån arbetsmarknaden inte nåtts genom denna satsning.
Kommunprogrammet för 2015-2018 lyfter fram vikten av arbetsinriktade
sociala företag, som bland annat skulle kunna arbeta med denna grupp.
Programmet säger till exempel att: ”Kommunen skall arbeta aktivt med att
hjälpa människor från utanförskap till egen försörjning. Socialtjänsten skall
tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen, arbetsförmedlingen med flera
aktörer löpande ta initiativ till projekt och insatser i syfte att ge fler personer
möjlighet att lämna ett försörjningsstödberoende och istället etablera sig på
arbetsmarknaden. Socialt företagande är ett sätt att skapa ett arbetsliv som
passar fler. I sociala företag kan människor som generellt har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden, t.ex. nyanlända och långtidssjukskrivna, genom att
driva näringsverksamhet integreras till samhälle och arbetsliv. Under
mandatperioden skall kommunen aktivt stödja framväxten av socialt
företagande. Till exempel genom att i större utsträckning ta sociala hänsyn vid
upphandling.”
För en kommun i vår storlek har vi få sociala företag i Jönköping. Mot denna
bakgrund beslutar nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen om
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•

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under VIPperioden driva ett projekt för att hjälpa igång sociala företag, och bland
annat – tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar – inventera
och ge förslag på verksamheter inom kommunen som kan utföras av
arbetsinriktade sociala företag. Detta kan ske i samarbete med
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

•

Att 3 mnkr hämtas ur fonden för ej nyttjade flyktingmedel för projektet.

•

Att arbetet med välfärdsjobb ytterligare förstärks genom finansiering
genom ”flyktingfonden”.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden årligen kan spara 1 mnkr i
försörjningsstöd genom starten av sociala företag och 1 mnkr om
arbetet med välfärdsjobb stärks ytterligare.

4.3 Barn och ungdom
Ett uppdrag ligger hos förvaltningen om ersättning till familjehem och ett
arbete med eget ”konsulentstöd” åt familjehem, då kostnaderna ökat under
senare år. Detta kommer under VIP-perioden också få utfall ekonomiskt, vilket
nämnden bedömer till 1 mnkr årligen.
Sedan resursenheterna inom skolans verksamhet lades ner har socialnämnden
fått ökade kostnader på grund av placeringar på privata skolenheter. Genom en
samverkan med social- och utbildningsnämnderna skulle dessa barn istället
kunna få sin skolgång genom kommunen. Även detta skulle ge ett positivt
ekonomiskt utfall, vilket nämnden bedömer till 1 mnkr årligen.
Socialnämnden har tidiga fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
sammanföra de tre myndighetskontoren inom Barn och ungdom och i detta sett
en besparing. Då bland annat ledningsutskottet genom ett beslut upphävt
kommunfullmäktigeuppdraget, och därmed också möjligheten till besparingen,
förutsätter nämnden att kommunfullmäktige kompenserar för detta.
Mot denna bakgrund hemställer socialnämnden om:

Justerandes signatur

•

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att starta en skolenhet i samverkan där barn
med de behov som beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse kan få sin
skolgång.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden kan spara 1 mnkr genom uppstarten
av en sådan enhet, och 1,25 mnkr i lägre kostnader för familjehem. Utöver
detta har besparingen som nu omöjliggjorts uppgått till 1 mnkr.
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4.4 Bruksborg
Beläggningen på Bruksborg varierar över året, och liksom det tidigare
behandlingshemmet för kvinnor och det nuvarande HVB-Kärrarp för flickor
har ett uppdrag att sälja platser till andra kommuner, bör så ske på Bruksborg:
•

Socialnämnden ger för egen del förvaltningen i uppdrag att sälja platser på
Bruksborg till andra kommuner, och bedömer att så kan ske till 600 tkr
årligen.

4.5 Översyn avgifter
Förvaltningen föreslår att avgiften för boendestöd höjs. Socialnämnden menar
att detta bör ske i två steg, med en utvärdering emellan.
4.6 Sammanfattning nya besparingar/intäktsförstärkningar
Område

Besparing 2017 (mnkr)

Färre bostadssociala kontrakt

1,0

Försörjningsstöd - sociala företag

1,0

Utökad satsning välfärdsjobb

1,0

Familjehemsersättning och
konsulentstödda

1,25

Nämndsgemensam skola

1,0

Undanröjd effektivisering ett
myndighetskontor

1,0

Försäljning lediga platser Bruksborg

0,6

Stegvis höjning avgift BST

0,25

TOTALT BESPARING:

7,1

5. Övrigt
Förvaltningen föreslår att 4,4 mnkr sparas genom en effektivisering gällande
personalkostnader inom funktionshinderomsorgen. Utifrån antalet medarbetare
i socialtjänsten och vår breda verksamhet menar också vi att det genom
schemaöversyner, och arbete med insatser liknande ”Den bästa arbetsplatsen”
finns möjlighet till denna besparing. Riskbedömningar behöver dock ske innan
detta kan verkställas.
Mot denna bakgrund beslutar socialnämnden, för egen del,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-06-21

Att denna besparing ska fördelas inom nämndens samtliga funktioner.

Socialnämnden vill slutligen framhålla det problematiska med att byggnationen
inom funktionshinderomsorgen för bostäder med särskilt service skjuts på
framtiden. Inte minst problematiskt vore detta om det skulle leda till vite, men
nämnden bedömer samtidigt att det är högst otroligt att vite skulle utdömas.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S) meddelar att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet, och lämnar följande anteckning
till protokollet:
− Socialtjänstens insatser ska vara förebyggande och finnas nära
människorna med fokus på att arbeta uppsökande. Kommunen ska erbjuda
adekvat stöd som skapar möjligheter för den enskilde att komma tillbaka.
Den aktiva välfärdspolitiken är en förutsättning för att förhindra social
utslagning och som har som syfte att motverka och förhindra nöd.
Gunnel Granberg (SD) deltar inte i beslutet.
Socialnämndens beslut
−

1. Inledning
Socialnämnden har haft en god omvärldsbevakning och agerat på ett
ansvarsfullt sätt. Detta har på flera områden lett till ekonomiska
förstärkningar för kommunen i sin helhet.
De tydligaste exemplen är de beslut som gäller det praktiska mottagandet
av ensamkommande flyktingbarn under det gångna året, och tidigare
beslut som förändrat utfallet av det interkommunala LSSutjämningssystemet. Redan ligger det ekonomiska utfallet i bara dessa
båda ärenden på en förstärkning av kommunens ekonomi på omkring 100
mnkr, och kommer utifrån nuvarande bedömningar fortsätta öka under
kommande år.
Till detta kommer förändringsarbetet Dialogen som förbättrat, och
ekonomiskt effektiviserat, nämndens egen verksamhet. Sammantaget
innebär detta också att socialnämndens ekonomi hittills under 2016
uppvisar ett positivt resultat.
Genom investeringar ser nämnden också möjligheter att både kort- och
långsiktigt göra effektiviseringar och besparingar, och anser också att
omdisponering av besparingar mellan funktionerna bör göras.

Justerandes signatur
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2. Förvaltningens A- och B-förslag
•

Socialnämnden beslutar att endast två av förslagen till VIP 2017-2019
sänds vidare, dels 99 procents-alternativet dels 97,5 procents-alternativet
benämnt B med vissa ändringar.

3. Besparingar i 97,5-alternativet som stryks
•

Socialnämnden avvisar följande förslag på besparingar från förvaltningen:

Individ- och familjeomsorgen
• Besparingar på Familjecentraler om 0,4 mnkr och 3,2 mnkr.
Funktionshinderomsorgen
• 1,5 mnkr köpta platser daglig verksamhet
• 0,5 mnkr höjning av avgift för boendestöd
• 1 mnkr öppethållande träffpunkt socialpsykiatri
• 0,2 mnkr avgift för ledsagning
• 0,3 mnkr personligt ombud
Totalt 7,1 miljoner kronor
4. Besparingar som ersätter förvaltningens förslag
4.1 Bostadsfrågan
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett de merkostnader
nämnden har fått utifrån bostadsbristen i kommunen. Förvaltningens
utredningar som redovisats vid maj- och juninämnderna bifogas (Ärendenr.
Sn/2016:49 700).
De uppenbara merkostnaderna uppgår sammanfattningsvis till minst 7 miljoner
årligen i dagsläget, med prognos på kraftiga ökningar. Kostnaderna fördelar sig
på merkostnader för tillfälliga boenden, kostnader utöver godtagbar hyra och
bostadssociala kontrakt. Bara nämndens personalkostnader generellt för
bostadssociala kontrakt uppgår enligt en beräkning från SKL på 8 mnkr,
fördelat på ca 25 000 kronor för varje bostadssocialt kontrakt.
Socialtjänstlagen ger socialnämnden ett särskilt ansvar att delta i
samhällsplaneringen och säkerställa boende för de medborgare som behöver
stöd och service från nämnden. Som situationen ser ut nu kommer kostnaderna
för socialnämnden att öka. Utifrån detta ansvar beslutar nämnden att hemställa
hos kommunstyrelsen om
•

Justerandes signatur

Att ägardirektiv används till de kommunala bostadsbolagen för att
säkerställa att försörjningsstöd godkänns som inkomst i syfte att minska de
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sociala kontrakten, samt
•

Att bostadsförsörjningen åt medborgarna tillgodoses genom en offensiv
kommunal bostadspolitik. Detta kan ske genom att sälja delar av de
kommunala bostadsbolags bestånd för byggandet av fler hyresrätter.
Kommunala bostadsbolag bör kompensera och bygga, när den privata
marknaden misslyckas att nå kommunala mål. En blandning av prisklasser
i lägenhetsbyggen ska eftersträvas för all byggnation i Jönköpings
kommun, och ska kravsättas på de kommunala hyresbolagen.
Driftskostnader bör även tas i beaktande där låga omkostnader eftersträvas
sett till byggnadens livslängd. En översyn av redovisningsmässiga
principer bör ske, med möjlighet till längre avskrivningstider och att
vinster på investeringar räknas hem över avsevärt längre tid än nuvarande.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden kan spara minst 1 mnkr genom ett
kommunövergripande, aktivt arbete för att minska antalet bostadssociala
kontrakt.

4.2 Försörjningsstöd – från bidrag till inkomst med sociala företag
Jönköpings kommun har under flera år arbetat framgångsrikt med välfärdsjobb
och på så sätt stärkt många medborgares delaktighet i samhället och samtidigt
minskat kostnaden för försörjningsstöd. Samtidigt har de medborgare som står
allra längst ifrån arbetsmarknaden inte nåtts genom denna satsning.
Kommunprogrammet för 2015-2018 lyfter fram vikten av arbetsinriktade
sociala företag, som bland annat skulle kunna arbeta med denna grupp.
Programmet säger till exempel att: ”Kommunen skall arbeta aktivt med att
hjälpa människor från utanförskap till egen försörjning. Socialtjänsten skall
tillsammans med arbetsmarknadsavdelningen, arbetsförmedlingen med flera
aktörer löpande ta initiativ till projekt och insatser i syfte att ge fler personer
möjlighet att lämna ett försörjningsstödberoende och istället etablera sig på
arbetsmarknaden. Socialt företagande är ett sätt att skapa ett arbetsliv som
passar fler. I sociala företag kan människor som generellt har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden, t.ex. nyanlända och långtidssjukskrivna, genom att
driva näringsverksamhet integreras till samhälle och arbetsliv. Under
mandatperioden skall kommunen aktivt stödja framväxten av socialt
företagande. Till exempel genom att i större utsträckning ta sociala hänsyn vid
upphandling.”
För en kommun i vår storlek har vi få sociala företag i Jönköping. Mot denna
bakgrund beslutar nämnden att hemställa hos kommunstyrelsen om
•

Justerandes signatur

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att under VIPperioden driva ett projekt för att hjälpa igång sociala företag, och bland
annat – tillsammans med övriga nämnder och förvaltningar – inventera
och ge förslag på verksamheter inom kommunen som kan utföras av
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arbetsinriktade sociala företag. Detta kan ske i samarbete med
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
•

Att 3 mnkr hämtas ur fonden för ej nyttjade flyktingmedel för projektet.

•

Att arbetet med välfärdsjobb ytterligare förstärks genom finansiering
genom ”flyktingfonden”.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden årligen kan spara 1 mnkr i
försörjningsstöd genom starten av sociala företag och 1 mnkr om
arbetet med välfärdsjobb stärks ytterligare.

4.3 Barn och ungdom
Ett uppdrag ligger hos förvaltningen om ersättning till familjehem och ett
arbete med eget ”konsulentstöd” åt familjehem, då kostnaderna ökat under
senare år. Detta kommer under VIP-perioden också få utfall ekonomiskt, vilket
nämnden bedömer till 1 mnkr årligen.
Sedan resursenheterna inom skolans verksamhet lades ner har socialnämnden
fått ökade kostnader på grund av placeringar på privata skolenheter. Genom en
samverkan med social- och utbildningsnämnderna skulle dessa barn istället
kunna få sin skolgång genom kommunen. Även detta skulle ge ett positivt
ekonomiskt utfall, vilket nämnden bedömer till 1 mnkr årligen.
Socialnämnden har tidiga fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
sammanföra de tre myndighetskontoren inom Barn och ungdom och i detta sett
en besparing. Då bland annat ledningsutskottet genom ett beslut upphävt
kommunfullmäktigeuppdraget, och därmed också möjligheten till besparingen,
förutsätter nämnden att kommunfullmäktige kompenserar för detta.
Mot denna bakgrund hemställer socialnämnden om:
•

Att kommunfullmäktige ger socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att starta en skolenhet i samverkan där barn
med de behov som beskrivs i förvaltningens tjänsteskrivelse kan få sin
skolgång.

•

Socialnämnden bedömer att nämnden kan spara 1 mnkr genom uppstarten
av en sådan enhet, och 1,25 mnkr i lägre kostnader för familjehem. Utöver
detta har besparingen som nu omöjliggjorts uppgått till 1 mnkr.

4.4 Bruksborg
Beläggningen på Bruksborg varierar över året, och liksom det tidigare
behandlingshemmet för kvinnor och det nuvarande HVB-Kärrarp för flickor
har ett uppdrag att sälja platser till andra kommuner, bör så ske på Bruksborg:

Justerandes signatur
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Socialnämnden ger för egen del förvaltningen i uppdrag att sälja platser på
Bruksborg till andra kommuner, och bedömer att så kan ske till 600 tkr
årligen.

4.5 Översyn avgifter
Förvaltningen föreslår att avgiften för boendestöd höjs. Socialnämnden menar
att detta bör ske i två steg, med en utvärdering emellan.
4.6 Sammanfattning nya besparingar/intäktsförstärkningar
Område

Besparing 2017 (mnkr)

Färre bostadssociala kontrakt

1,0

Försörjningsstöd - sociala företag

1,0

Utökad satsning välfärdsjobb

1,0

Familjehemsersättning och
konsulentstödda

1,25

Nämndsgemensam skola

1,0

Undanröjd effektivisering ett
myndighetskontor

1,0

Försäljning lediga platser Bruksborg

0,6

Stegvis höjning avgift BST

0,25

TOTALT BESPARING:

7,1

5. Övrigt
Förvaltningen föreslår att 4,4 mnkr sparas genom en effektivisering gällande
personalkostnader inom funktionshinderomsorgen. Utifrån antalet medarbetare
i socialtjänsten och vår breda verksamhet menar också vi att det genom
schemaöversyner, och arbete med insatser liknande ”Den bästa arbetsplatsen”
finns möjlighet till denna besparing. Riskbedömningar behöver dock ske innan
detta kan verkställas.
Mot denna bakgrund beslutar socialnämnden, för egen del,
•

Att denna besparing ska fördelas inom nämndens samtliga funktioner.

Socialnämnden vill slutligen framhålla det problematiska med att byggnationen
inom funktionshinderomsorgen för bostäder med särskilt service skjuts på

Justerandes signatur
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framtiden. Inte minst problematiskt vore detta om det skulle leda till vite, men
nämnden bedömer samtidigt att det är högst otroligt att vite skulle utdömas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 135

Ansökan från SPH, Social och Psykisk Hälsa, om verksamhetsbidrag
från juli till och med december 2016
Sn/2015:268 792
Sammanfattning
Detta ärende avser en förnyad halvårsbedömning om verksamhetsbidrag till
Riksföreningen SPH:s verksamhet med 41.000 SEK avseende hyra- och
elkostnader för föreningslokalen.
Socialnämnden beviljade den 15 december 2015 bidrag för tiden 2016-01-01
till 2016-06-30 med 41 tkr för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i
förskott. En förutsättning för fortsatt bidrag var att SPH löpande skulle delge
förvaltningen dokumentation om verksamheten såsom mötesprotokoll,
genomförda och planerade aktiviteter samt att funktionshinderomsorgen skulle
ges möjlighet att delta i årsmöte och föreningsmöten. Eftersom dessa krav
uppfyllts, föreslår förvaltningen nu att föreningsbidrag betalas ut även för
andra halvåret 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-27
Socialnämndens beslut 2015-12-15 (§ 281)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-06-02
Förvaltningens förslag
− SPH beviljas bidrag för tiden 2016-07-01 till 2016-12-31 med 41.000 kr
för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
− Kostnaderna ska täckas inom ramen för insatser till personer med
funktionshinder.
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
– SPH beviljas bidrag för tiden 2016-07-01 till 2016-12-31 med 41.000 SEK
för lokalhyra och el, att utbetalas kvartalsvis i förskott.
– Kostnaderna ska täckas inom ramen för insatser till personer med
funktionshinder.
Beslutet expedieras till:
SPH, Social och Psykisk hälsa
Janos Dios/Annika Edlund

Justerandes signatur
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§ 136

Kartläggning av ytterligare merkostnader orsakade av bostadsbrist
Sn/2016:49 700
Sammanfattning
Förvaltningen har vid socialnämndens sammanträde den 16 februari 2016
(§ 41) fått i uppdrag att skyndsamt redovisa vilka merkostnader nämnden fått i
sina verksamheter, på grund av bostads- och lokalbristen, sedan 2004. Vid
redovisning för nämnden på mötet den 19 april 2016 väcktes ett flertal följdfrågor varvid ytterligare merkostnadsfaktorer redovisas i den här tjänsteskrivelsen
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-14
Förvaltningens förslag
− Kartläggningen av ytterligare merkostnader orsakade av bostads- och
lokalbrist godkänns och läggs till handlingarna.
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
– Kartläggningen av ytterligare merkostnader orsakade av bostads- och
lokalbrist godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutet expedieras till:
Mia Chaib

Justerandes signatur
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§ 137
Kostnads- och ansvarsfördelning för Tillnyktringsenhet (TNE)
Sn/2016:97 740
Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har den 19 maj 2016 beslutat att
rekommendera länets kommuner att i samverkan med Region Jönköpings län
inrätta en verksamhet med gemensam tillnyktringsenhet (TNE) som ska starta
första kvartalet 2017. Finansiering föreslås ske enligt framtagen kostnads- och
fördelningskalkyl.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-14
Kostnads- och fördelningskalkyl för Tillnyktringsenhet (TNE)
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma
tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 %
finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på
länets kommuner godkänns
− Verksamheten startar första kvartalet 2017
− Reko ges i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma
tillnyktringsenheten
− Reko ges i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9
december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den
länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning
− Nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en
utveckling av länsgemensam integrerad mottagning. En kommande
utredning ska visa på kommunernas och regionens ansvar avseende
finansieringen av den integrerade mottagningen.
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
− Kostnads- och fördelningskalkylen för den länsgemensamma
tillnyktringsenheten, enligt nuvarande förslag, med en fördelning om 80 %
finansiering från Region Jönköpings län och 20 % finansiering fördelat på
länets kommuner godkänns
− Verksamheten startar första kvartalet 2017
Justerandes signatur
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Reko ges i uppdrag att ta fram ett avtal för den länsgemensamma
tillnyktringsenheten
Reko ges i uppdrag att, till sammanträdet med Kommunalt forum den 9
december 2016, framarbeta ett nytt förslag avseende utveckling av den
länsgemensamma tillnyktringsenheten till en integrerad mottagning
Nytt beslut avseende kostnads- och fördelningskalkylen tas inför en
utveckling av länsgemensam integrerad mottagning. En kommande
utredning ska visa på kommunernas och regionens ansvar avseende
finansieringen av den integrerade mottagningen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 139
Stöd till integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället
Sn/2016:101 132
Sammanfattning
Mot bakgrund av ett högt mottagande av flyktingar och ensamkommande barn
under 2015, ser socialförvaltningen nu stora behov av att främja satsningar
inom integrationsområdet. Förvaltningen föreslår därför att kommunen
finansiellt ska främja integrationsprojekt i samverkan med det civila samhället.
Finansieringen bör administreras genom kommunstyrelsen och fonden för ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-15
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– Integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället ska ha möjlighet till
finansiellt stöd från kommunen genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag
för flyktingmottagandet. Ansökningar om finansiering kring sådana
projekt administreras genom kommunstyrelsen.
– En initial summa om 2 miljoner kronor avsätts för detta ändamål.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, samt Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunnel Granberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag, med
motiveringen att aktiviteterna och kostnaderna inte är specificerade.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Gunnel
Granbergs (SD) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– Integrationsprojekt i samverkan med civilsamhället ska ha möjlighet till
finansiellt stöd från kommunen genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag
för flyktingmottagandet. Ansökningar om finansiering kring sådana
projekt administreras genom kommunstyrelsen.
– En initial summa om 2 miljoner kronor avsätts för detta ändamål.
Reservation
Gunnel Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 140

Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i
Jönköpings län och länets kommuner avs patientnämndsverksamhet
Sn/2016:87 770
Sammanfattning
Kommunalt forum har den 28 november 2014 beslutat att godkänna framtagen
överenskommelse mellan Region Jönköpings län (dåvarande landstinget) och
länets kommuner avseende patientnämndens verksamhet i kommunal hälsooch sjukvård i Jönköpings län. Samtidigt har man beslutat att rekommendera
regionen och länets kommuner att anta överenskommelsen.
Handlingar, daterade den 26 april 2016, har inkommit till socialförvaltningen
från Region Jönköpings läns avdelning Kommunal utveckling, med förslag om
att godkänna rubricerad överenskommelse.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-02
Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings län och
länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet, daterad 2014-02-11
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
− Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings län
och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet 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
− Överenskommelse mellan Patientnämnden, Landstinget i Jönköpings län
och länets kommuner avseende patientnämndsverksamhet godkänns.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Marianne Lillieberg
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§ 141

Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö - 2017-2025
Sn/2016:74 010
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 4 april 2016 rörande Program
för hållbar utveckling – miljö. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i
ärendet senast den 26 juni 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-24
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-24
Remisshandling, daterad 2016-04-01
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2016-04-04 tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2016-05-25.
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
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen daterad 2016-04-04 tillstyrkes med de synpunkter och
kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2016-05-25.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 142

Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Sn/2016:40 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning ses över fortlöpande. Nu föreslås ett
förtydligande av rätten för 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande att
ersätta ordförande i beslut som enligt delegationsordningen är delegerade till
ordföranden.
Dessutom föreslås en ändring av delegationen för att teckna avtal för
lägenheter som ska hyras ut till personer som har beviljats bistånd till boende
genom bland annat bostadssociala kontrakt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-03
Bilaga, utdrag ur socialnämndens delegationsförteckning, sidan 3, med förslag
till ändring
Förvaltningens förslag
− När beslutanderätten tillkommer ordföranden enligt den av socialnämnden
beslutade delegationsordningen eller med stöd av författningsbestämmelse,
s k kompletterande beslutanderätt, ersätts ordföranden av i nämnd ordning
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, i de fall det inte går att
avvakta ett beslut av ordförande.
− Delegationen för att teckna avtal för bostäder till klienter flyttas från chefen
för enheten för bostads- och lokalförsörjning till områdeschef.
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
– När beslutanderätten tillkommer ordföranden enligt den av socialnämnden
beslutade delegationsordningen eller med stöd av författningsbestämmelse,
s k kompletterande beslutanderätt, ersätts ordföranden av i nämnd ordning
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, i de fall det inte går att avvakta
ett beslut av ordförande.
– Delegationen för att teckna avtal för bostäder till klienter flyttas från chefen
för enheten för bostads- och lokalförsörjning till områdeschef.
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Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
Mia Chaib
Berörda områdeschefer
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§ 143

Reviderad sammanträdesplanering för 2016
Sn/2015:207 006
Sammanfattning
Socialnämnden har den 17 november 2015 (§ 263) beslutat om
sammanträdestider för socialnämnden 2016. Mot bakgrund av en ökad
ärendemängd och ökat antal företräden och informationsärenden, har
socialnämnden den 17 maj 2016 (§ 119) diskuterat behovet av att utöka
sammanträdestiden från eftermiddagsmöten till heldagsmöten. Socialnämndens
presidium har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med en reviderad
sammanträdesplan med justerade starttider för socialnämndens sammanträden.
Socialnämndens presidium har önskemål om att presidieöverläggningarna även
under hösten ska förläggas på tisdageftermiddagarna istället för på måndagar,
varför en redaktionell revidering kommer göras av föreliggande förslag inför
expediering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-14 reviderad
2016-06-27
Reviderad sammanträdesplan socialnämnden 2016, daterad 2016-06-27
Förvaltningens förslag
− Reviderad sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium
fastställs enligt förslag daterat 2016-06-27.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tillägg:
– Förvaltningen ges i uppdrag att beskriva konsekvenser, för förvaltningen
och nämnden, av att tidigarelägga utskick av nämndshandlingar och
presidieberedning.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
– Reviderad sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium
fastställs enligt förslag daterat 2016-06-27.
– Förvaltningen ges i uppdrag att beskriva konsekvenser, för förvaltningen
och nämnden, av att tidigarelägga utskick av nämndshandlingar och
presidieberedning.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, kansli
Justerandes signatur
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§ 144

Hem för vård eller boende avseende ensamkommande flyktingbarn
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn har minskat under 2016 och ett
omfattande arbete pågår för att säkerställa kvaliteten i vården av de
ensamkommande barnen som kom under förra året. De långa
handläggningstiderna är en av flera faktorer som påverkar barnens psykiska
hälsa och HVB-hemmen uppmärksammar att flera av de stora HVB-hemmen
inte klarar barn med psykisk ohälsa. Vårdbehovet över sommaren förutses vara
större än vad den befintliga HVB-enheten på Ekhagen med 3 platser kan ta
emot och en ny tillfällig enhet med 3 ytterligare platser behöver inrättas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-06-20
Förvaltningens förslag
- Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård och boende
under perioden 2016-06-27– 2016-09-30. Verksamheten ska omfatta max 3
akut platser och inrymmas i Trädgårdens äldreboende plan 2.
- Verksamhetens inriktning och kvalitet ska utgå från Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, samt Karin Widerberg (S),
för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Gunnel Granberg (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag på grund av
dålig/för snabb inläsningstid.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) yrkande och Gunnel
Granbergs (SD) yrkande, och finner att nämnden röstat i enlighet med Ola
Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen ges i uppdrag att starta ett hem för vård och boende
under perioden 2016-06-27– 2016-09-30. Verksamheten ska omfatta max 3
akut platser och inrymmas i Trädgårdens äldreboende plan 2.
– Verksamhetens inriktning och kvalitet ska utgå från Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20).
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Reservation
Gunnel Granberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld
Marie Andersson
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§ 145
Idéburet offentlig partnerskap och Överenskommelsen. Extra
ärende
Sn/2016:111 700
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, lämnar följande yrkande:
−

Jönköpings kommun kännetecknas av ett i högsta grad levande
civilsamhälle, och oavsett politisk majoritet har kommunen, på olika sätt,
lyft fram den ideella sektorns betydelse. I Program för samspel mellan
kommunen och den ideella sektorn, som fastställdes av
kommunfullmäktige 2010-09-30 (§ 242), tydliggörs formerna för ideella
insatser kopplade till olika kommunala verksamheter.
I Kommunprogrammet för 2015-2018 pekas också arbetsinriktade sociala
företag och social hänsyn i upphandlingar ut som betydelsefulla
utvecklingsområden. Där lyfts också fram att: ”en av vår tids stora
utmaningar är en fungerande integration. Genom delaktighet får vi ett
varmare samhälle. Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång
till språket, arbete och kontakter i civilsamhället.”
Ett viktigt led för detta är att inleda en kommunövergripande s.k.
Överenskommelse-process. Nationellt finns en stödverksamhet som bistår
i detta, och information finns bl.a. på www.overenskommelsen.se. Att nå
en Överenskommelse är bland annat ett första led för att mer genomarbetat
forma Idéburna offentliga partnerskap (IOP), få igång sociala företag och i
övrigt stärka samarbetet mellan kommunen och ideell sektor.
För att komma vidare, och rent konkret inleda ett arbete där civilsamhället
ses som en viktig resurs och medspelare, hemställer socialnämnden hos
kommunstyrelsen om att Jönköpings kommun initierar en så kallad
Överenskommelse-process.

Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD),
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Jönköpings kommun kännetecknas av ett i högsta grad levande
civilsamhälle, och oavsett politisk majoritet har kommunen, på olika sätt,
lyft fram den ideella sektorns betydelse. I Program för samspel mellan
kommunen och den ideella sektorn, som fastställdes av
kommunfullmäktige 2010-09-30 (§242), tydliggörs formerna för ideella
insatser kopplade till olika kommunala verksamheter.
I Kommunprogrammet för 2015-2018 pekas också arbetsinriktade sociala
företag och social hänsyn i upphandlingar ut som betydelsefulla
utvecklingsområden. Där lyfts också fram att: ”en av vår tids stora
Justerandes signatur
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utmaningar är en fungerande integration. Genom delaktighet får vi ett
varmare samhälle. Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång
till språket, arbete och kontakter i civilsamhället.”
Ett viktigt led för detta är att inleda en kommunövergripande s.k.
Överenskommelse-process. Nationellt finns en stödverksamhet som bistår
i detta, och information finns bl.a. på www.overenskommelsen.se. Att nå
en Överenskommelse är bland annat ett första led för att mer genomarbetat
forma Idéburna offentliga partnerskap (IOP), få igång sociala företag och i
övrigt stärka samarbetet mellan kommunen och ideell sektor.
För att komma vidare, och rent konkret inleda ett arbete där civilsamhället
ses som en viktig resurs och medspelare, hemställer socialnämnden hos
kommunstyrelsen om att Jönköpings kommun initierar en så kallad
Överenskommelse-process.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 146
Bättre service serveringstillstånd. Extra ärende. Bordläggning
Sn/2016:112 702
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, 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.
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.
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Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar att ärendet bordläggs till
augustisammanträdet för att ge alla partier möjlighet att diskutera förslagen
mer ingående.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden om ärendet ska beslutas vid dagens sammanträde,
eller bordläggas i enlighet med Karin Widerbergs (S) yrkande. Ordföranden
finner att nämnden beslutat att bordlägga ärendet.
Socialnämndens beslut
− Ärendet ”Bättre service serveringstillstånd” bordläggs till
augustisammanträdet.

Beslutet expedieras till
Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Karin Widerberg (S)
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§ 147
Sommarhälsningar
Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S) och Gunnel Granberg (SD) tackar
övriga nämnden för gott samarbete under våren, samt tackar förvaltningens
medarbetare för det väl utförda arbetet under första halvåret.
Socialdirektör Karl Gudmundsson tackar nämnden för bra samarbete och
önskar en god sommar.
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