JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:00, 13:00-16:10

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Jan Walgeby (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Lenah Wendelius Andersson (S)
Gabriel Marko (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)
Gunnel Granberg (SD)

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)

ersätter Rebecka Karlsson (L)

§ 141-143 (kl. 08:30-12:00)
ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 144-146
ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 147-160

ersätter Gunnel Granberg (SD) § 141-142 b
§ 142 c - 160 (kl. 10:30-16:10)

Övriga närvarande

Lenah Wendelius Andersson (S), § 141-143 (kl. 08:30-15:45)
Gabriel Marko (S), § 141-146
Ingalill Dahlgren Nyberg (S), § 141-152 (kl. 08:30-16:00)
Lennart Tehage (S)
Lizette Bülow (SD), § 142 c - 160
Annika Werlefelt, personalstrateg, § 142a
Stein Erik Norderhaug, § 142 b
Mia Chaib, enhetschef, § 142 c
Åsa Jonsson-Sköld, områdeschef, § 142 c
Anna Bunninger, områdeschef, § 142 d
Janos Dios, ekonomichef, § 142 d
Konstanca Sava, LSS-handläggare, § 142 d
Eva-Marie Bjurenstedt, områdeschef, § 142 d
Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten, § 143
Gunnar Olsson, alkoholhandläggare, § 143
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Mats Kåremalm

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-08-30, kl. 08:00

Underskrifter

Paragrafer 141-160 (ej § 146,149.150)

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Mats Kåremalm

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden § 141-160 (ej § 146, 149, 150)

Datum för sammanträdet

2017-08-22

Datum för anslags uppsättande

2017-08-31

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-09-22

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:00, 13:00-16:10

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Jan Walgeby (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Lenah Wendelius Andersson (S)
Gabriel Marko (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Gunnel Granberg (SD)

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)

ersätter Rebecka Karlsson (L)

ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 146
ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 149-150

Övriga närvarande

Gabriel Marko (S), § 146
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lennart Tehage (S)
Lizette Bülow (SD)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Mats Kåremalm

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-08-30, kl. 08:00

Underskrifter

Paragrafer 146, 149, 150

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 146, 149, 150

Datum för sammanträdet

2017-08-22

Datum för anslags uppsättande

2017-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg
Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

2017-09-14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 141 Fastställande av dagordning

3

§ 142 Informationsärenden

4

§ 143 Föredragning i sakärenden

5

§ 144 Partigruppvisa överläggningar

6

§ 145 Serveringstillstånd; Enjoy FAB AB (New York Legends)
Jönköping, Prövotid

7

§ 146 Serveringstillstånd; Jonkopings Food AB (Creta) Jönköping,
Nytt tillstånd

9

§ 147 Serveringstillstånd; Marelysha AB (Cyrano) Jönköping,
Nytt tillstånd

10

§ 148 Serveringstillstånd; Compass Group AB (Saab Husqvarna)
Huskvarna, Nytt tillstånd

12

§ 149 Serveringstillstånd; Ninive AB (Daloona) Jönköping, Nytt tillstånd

13

§ 150 Serveringstillstånd; Kapris i jkpg AB (Skeppsbron),
Tillfälligt tillstånd till allmänheten

14

§ 151 Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram

15

§ 152 Ansökan om medel till ny verksamhet för nyanlända ur fonden
för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning

16

§ 153 Yttrande över medborgarförslag om härbärge

18

§ 154 Särskilda kostnader i samband med studentfirande för
familjehemsplacerade barn

19

§ 155 Yttrande över betänkandet ”God och nära vård – En gemensam
färdplan och målbild” (SOU 2017:53)

20

§ 156 Tillägg i delegationsordningen

21

§ 157 Kurser och konferenser

22

§ 158 Meddelanden

23

§ 159 Anmälan om delegationsbeslut

24

§ 160 Rapporter från förrättningar

25

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 141

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs utan några
ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 142

Informationsärenden
a) Analys av sjukfrånvaron
Annika Werlefelt, personalstrateg, informerar om aktuellt läge kring
sjukskrivningar i förvaltningen. Sjukfrånvaron till och med juli 2017 ligger
i socialförvaltningen på strax över sju procent. Socialnämndens
verksamheter har en något lägre andel sjukskrivningar än äldrenämndens.
Flertalet insatser pågår för att minska sjukfrånvaron, bland annat att
kartlägga friskfaktorer som bidrar till bättre hälsa på arbetet.
b) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om att
personalsituationen på socialförvaltningens enheter har varit ansträngd
under semesterperioden, men att det har fungerat. Rekryteringsenheten
arbetar nu med en sammanställning utifrån vikariernas och de ordinarie
anställdas upplevelse av arbetssituationen under sommaren.
Ny områdeschef för försörjningsstöd Stein Erik Norderhaug, har börjat sin
anställning och presenterar sig för nämnden.
c) Boendesituationen för flyktingar
Mia Chaib, enhetschef och Åsa Jonsson-Sköld, områdeschef, informerar
om ny prognos över boendesituationen för flyktingar. Under 2017 ska 317
personer tas emot av Jönköpings kommun. Invandrar- och
flyktingsektionen räknar med att samtliga anvisade barnfamiljer till och
med september kan erbjudas boende. Kvar återstår 128 personer som det i
dagsläget inte finns någon lösning för.
Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens
storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända
och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i
kommunen.
Migrationsverket kommer att i fortsättningen skriva ut anvisade personer
till kommuner som inte tagit emot inom bosättningslagens tidfrist på två
månader efter anvisning, även om det inte finns ett ordnat boende.
d) Situationen inom personlig assistans
Anna Bunninger, områdeschef, Janos Dios, ekonomichef, Konstanca Sava,
LSS-handläggare och Eva-Marie Bjurenstedt, områdeschef, informerar om
Försäkringskassans ändrade bedömningar gällande personlig assistans, och
hur det påverkar den enskilde, samt hur socialförvaltningen förhåller sig till
och arbetar med frågorna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 143

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 145 Serveringstillstånd; Enjoy FAB AB (New York Legends) Jönköping,
Prövotid
b) § 146 Serveringstillstånd; Jonkoping Food AB (Creta) Jönköping, Nytt
tillstånd
c) § 147 Serveringstillstånd; Marelysha AB (Cyrano) Jönköping, Nytt tillstånd
d) § 148 Serveringstillstånd; Compass Group AB (Saab Husqvarna)
Huskvarna, Nytt tillstånd
e) § 149 Serveringstillstånd; Ninive AB (Daloona) Jönköping, Nytt tillstånd
f) § 150 Serveringstillstånd; Kapris i jkpg AB (Skeppsbron), Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
Föredragande: Gunnar Olsson, alkoholhandläggare och Ida Jerdmyr, chef
för tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 144

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 45 minuter (kl. 14:15-15:00)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 145

Serveringstillstånd; Enjoy FAB AB (New York Legends) Jönköping,
Prövotid
18-2017-00140
Sammanfattning
Enjoy FAB AB, 559031-4513, har serveringstillstånd på serveringsstället New
York Legends, Lillsjöraden 16, 553 20 Jönköping, för spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus mellan klockan
11:30–02:00 och på uteservering mellan klockan 11:30–01:00 med en prövotid
under ett (1) år inomhus mellan klockan 01:00-02:00 samt på uteserveringarna
mellan klockan 00:00-01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-17
Förvaltningens förslag
– Enjoy FAB AB, 559031-4513, får en förlängd prövotid under ett (1) år för
servering på serveringsstället New York Legends, Lillsjöraden 16, 553 20
Jönköping, för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, inomhus mellan klockan 01:00–02:00 och på uteserveringarna
mellan klockan 00:00–01:00 från och med beslutsdatum. Efter prövotiden
står Tillståndsenheten för en utredning och begär yttranden från Miljö- och
hälsokontoret samt Polismyndigheten. Finns inga uppkomna störningar eller
andra erinringar från myndigheterna utfärdar Tillståndsenheten ett
permanent serveringstillstånd. Finns störningar eller erinringar bedöms
ärendet i Socialnämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C yrkar att då inga konkreta
störningar finns gällande tillståndshavaren anser nämnden inte att prövotiden
ska förlängas och därmed övergår gällande beslut till ett permanent tillstånd.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar att prövotiden inomhus
avslutas, samt att servering inomhus ska gälla till klockan 01:00, då
serveringsstället saknar tillstånd för offentlig tillställning.
Gunnel Granberg (SD), yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Karin Widerbergs (S) yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

Socialnämndens beslut
– då inga konkreta störningar finns gällande tillståndshavaren anser nämnden
inte att prövotiden ska förlängas och därmed övergår gällande beslut till ett
permanent tillstånd.
Beslutet expedieras till:
Enjoy FAB AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 146

Serveringstillstånd; Jonkopings Food AB (Creta) Jönköping, Nytt
tillstånd
17-2017-00153
Sammanfattning
Jonkopings Food AB, 559112-3897, ansöker om att på serveringsstället Creta,
Klostergatan 23, 553 17 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, i serveringslokal mellan
klockan 11:00 – 24:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 24:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-08-07
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-06-07, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Jonkopings Food AB, 559112-3897, beviljas att på serveringsstället Creta,
Klostergatan 23, 553 17 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl,
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt i serveringslokal mellan
klockan 11:00 – 24:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 24:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Jonkopings Food AB, 559112-3897, beviljas att på serveringsstället Creta,
Klostergatan 23, 553 17 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl,
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt i serveringslokal mellan
klockan 11:00 – 24:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 24:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Jonkopings Food AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 147

Serveringstillstånd; Marelysha AB (Cyrano) Jönköping, Nytt
tillstånd
17-2017-00154
Sammanfattning
Marelysha AB, 559100-5706, ansöker om att på serveringsstället Cyrano,
nedan kallat Bolaget, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året
runt, i serveringslokalen mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering
mellan klockan 11:00 – 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-08-02
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-06-07, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Delegation ges till chef för tillståndsenheten, att fatta följande beslut, när
Bolaget har slutfört renoveringarna och Tillståndsenheten har insynat och
godkänt serveringsytan, dock tidigast den 1 september 2017.
− Marelysha AB, 559100-5706, beviljas att på serveringsstället Cyrano,
Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping, året runt, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
serveringslokalen mellan klockan 11:00 – 01:00 samt på uteservering
mellan kl. 11:00 – 00:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen
mellan klockan 01:00 – 02:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen
mellan klockan 00:00 – 02:00.
− Bevilja serveringstid på uteserveringen mellan klockan 00:00 – 01:00
med en prövotid under ett (1) år.
Efter prövotiden står Tillståndsenheten för en utredning och begär
yttranden från Miljö- och hälsokontoret samt Polismyndigheten. Finns
inga uppkomna störningar eller andra erinringar från myndigheterna
utfärdar Tillståndsenheten ett permanent serveringstillstånd. Finns
störningar eller erinringar bedöms ärendet i Socialnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Delegation ges till chef för tillståndsenheten, att fatta följande beslut, när
Bolaget har slutfört renoveringarna och Tillståndsenheten har insynat och
godkänt serveringsytan, dock tidigast den 1 september 2017.
− Marelysha AB, 559100-5706, beviljas att på serveringsstället Cyrano,
Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping, året runt, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
serveringslokalen mellan klockan 11:00 – 01:00 samt på uteservering
mellan kl. 11:00 – 00:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen
mellan klockan 01:00 – 02:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen
mellan klockan 00:00 – 02:00.
− Bevilja serveringstid på uteserveringen mellan klockan 00:00 – 01:00
med en prövotid under ett (1) år.
Efter prövotiden står Tillståndsenheten för en utredning och begär
yttranden från Miljö- och hälsokontoret samt Polismyndigheten. Finns
inga uppkomna störningar eller andra erinringar från myndigheterna
utfärdar Tillståndsenheten ett permanent serveringstillstånd. Finns
störningar eller erinringar bedöms ärendet i Socialnämnden.
Beslutet expedieras till:
Marelysha AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 148

Serveringstillstånd; Compass Group AB (Saab Husqvarna)
Huskvarna, Nytt tillstånd
17-2016-00260
Sammanfattning
Compass Group AB, 556258-1461, ansöker om att på serveringsstället SAAB
Husqvarna, Stensholmsvägen 20, 561 39 Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus
mellan klockan 11.00 -01.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-08-11
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-12-16, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Compass Group AB, 556258-1461, beviljas att på serveringsstället SAAB
Husqvarna, Stensholmsvägen 20, 561 39 Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt,
inomhus mellan klockan 11.00–01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Compass Group AB, 556258-1461, beviljas att på serveringsstället SAAB
Husqvarna, Stensholmsvägen 20, 561 39 Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt,
inomhus mellan klockan 11.00–01.00.
Beslutet expedieras till:
Compass Group AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 149

Serveringstillstånd; Ninive AB (Daloona) Jönköping, Nytt tillstånd
17-2017-00073
Sammanfattning
Ninive AB, 559110-0168, nedan Bolaget, ansöker om att på serveringsstället
Daloona, Östra Storgatan 85 D, 553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-08-07
Förvaltningens förslag
– Ninive AB, 559110-0168, beviljas att, från och med då Bolaget har
besittningsrätt över serveringsstället Daloona, Östra Storgatan 85 D, 553 21
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.
– Under förutsättning att personer med betydande inflytande hos den tidigare
tillståndshavaren inte får vara verksam eller i övrigt ha ett bestämmande
inflytande i verksamheten.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Ninive AB, 559110-0168, beviljas att, från och med då Bolaget har
besittningsrätt över serveringsstället Daloona, Östra Storgatan 85 D, 553 21
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.
– Under förutsättning att personer med betydande inflytande hos den tidigare
tillståndshavaren inte får vara verksam eller i övrigt ha ett bestämmande
inflytande i verksamheten.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Ninive AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-22

§ 150

Serveringstillstånd; Kapris i jkpg AB (Skeppsbron), Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
19-2017-00167
Sammanfattning
Kapris i jkpg AB, 559067-8743, ansöker om att på serveringsstället
Skeppsbron, Södra Munksjön, Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 24-27 augusti 2017, på
uteservering mellan klockan 11.00 – 23.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-08-14
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-07-03, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Kapris i jkpg AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Skeppsbron, Södra Munksjön, Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten 24-27 augusti 2017, på uteservering
mellan klockan 11.00 – 23.00 med villkor om två ordningsvakter under den
tid loungen är öppen.
– Avslå ansökan om servering av spritdrycker.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Kapris i jkpg AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Skeppsbron, Södra Munksjön, Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten 24-27 augusti 2017, på uteservering
mellan klockan 11.00 – 23.00 med villkor om två ordningsvakter under den
tid loungen är öppen.
– Avslå ansökan om servering av spritdrycker.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Kapris i jkpg AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram
Sn 2016/158 130
Sammanfattning
Ansökan har gjorts om finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram
genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning. Ärendet har
återremitterats till socialnämnden för dialog med Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden om samverkan kring rehabiliteringsprogram.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-20
Förvaltningens förslag
– Remissvar godkänns och skickas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Remissvar godkänns och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 152

Ansökan om medel till ny verksamhet för nyanlända ur fonden för ej
utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning
Sn 2017/112 130
Sammanfattning
Vi står inför stora utmaningar kommande år då ett stort antal nyanlända ska ta
steget in på arbetsmarknaden. Bland dessa förekommer enskilda personer som
har en komplex problematik relaterat till fysisk och psykisk ohälsa. För att
möta denna grupp i ett tidigt skede krävs samordnade insatser från samhällets
olika aktörer – kommun, arbetsförmedling, region och civilsamhälle.
Förvaltningen vill därför vara delaktig i ett projekt för nyanlända med
svårigheter att tillgodogöra sig SFI-undervisning och att etablera sig i
arbetslivet. Under våren 2016 genomfördes en förstudie, som beskrivs i bilaga.
Under planeringsfasen bedömdes det vara viktigt att det skulle finnas en
medarbetare från Region Jönköpings län i projektteamet. Ledningen för Region
Jönköpings län har avböjt att medverka till detta och hänvisar till befintliga
resurser inom vården.
Övriga parter – Jönköpings kommun (arbetsmarknadsavdelningen och
socialförvaltningen), Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden - vill ändå gemensamt genomföra satsningen då det bedöms att
det finns stora vinster om man tidigt kan ge nyanlända personer ett individuellt
utformat stöd och därmed minska risken att fastna i passivitet och
bidragsberoende. I projektet kommer även civilsamhället att vara representerat
i form av en 25-procentig tjänst från Integrera Mera.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-17
Bilaga: Ansökan om medel till ny verksamhet för nyanlända, daterad
2017-05-22
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunstyrelsen
– att genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning
finansiera kostnad för verksamhet för nyanlända med 1 100 000 kronor för
2018.
– att en utvärdering av verksamheten görs innan beslut tas om fortsatt
verksamhet 2019 – 2020.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
– att genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagning
finansiera kostnad för verksamhet för nyanlända med 1 100 000 kronor för
2018.
– att en utvärdering av verksamheten görs innan beslut tas om fortsatt
verksamhet 2019 – 2020.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Yttrande över medborgarförslag om härbärge
Sn 2017/89 700
Sammanfattning
Det har till kommunstyrelsen kommit in ett medborgarförslag om att ge
socialnämnden i uppdrag att snarast arbeta fram en plan för ett härbärge.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan till socialnämnden och tekniska
nämnden. Yttrandet från socialnämnden ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 9 september 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017- 07-03
Medborgarförslag, daterat 2017-04-20
Förvaltningens förslag
– Med hänvisning till vad som framkommer i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse avstyrker socialnämnden medborgarförslaget att
kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att snarast arbeta fram
en plan för ett härbärge och att göra en ekonomisk konsekvensanalys.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Med hänvisning till vad som framkommer i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse avstyrker socialnämnden medborgarförslaget att
kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att snarast arbeta fram
en plan för ett härbärge och att göra en ekonomisk konsekvensanalys.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 154

Särskilda kostnader i samband med studentfirande för
familjehemsplacerade barn
Sn 2017/100 714
Sammanfattning
Studentfirandet innebär extra kostnader för familjehem och den placerade
unge. Målsättningen är att barn och unga där samhället tar över ansvaret för
deras omvårdnad och uppväxt ebjuds liknande ekonomiska förutsättningar som
sina jämnåriga.
Förvaltningen föreslår därför att det ska kunna utgå en extra
omkostnadsersättning i samband med studentfirande för familjehemsplacerade
ungdomar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-19
Förvaltningens förslag
– Extra omkostnadersättning till särskilda kostnader ska kunna beviljas med
15,7 % av prisbasbeloppet, vilket innebär 7 034 kronor år 2017, i samband
med studentfirande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C yrkar återremiss av ärendet för
en bredare analys och faktainhämtning.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD)
yrkar bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för en bredare analys och
faktainhämtning.
Beslutet expedieras till:
Marie Andréasson

Justerandes signatur
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§ 155

Yttrande över betänkandet ”God och nära vård – En gemensam
färdplan och målbild” (SOU 2017:53)
Sn 2017/101 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans över statens offentliga
utredning ”God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild” (SOU
2017:53). Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för
yttrande.
Socialförvaltningen ser vissa risker i förslag som berör socialtjänstens
verksamhet. Riskerna berör ändringar i den så kallade vårdgarantin som styr
landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård inom en viss tid och
som indirekt berör den kommunala hemsjukvården.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-05
Delbetänkande ”God och nära vård- En gemensam färdplan och målbild SOU
2017:53”
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2017-07-05, utgör nämndens yttrande över betänkandet ”God och
nära vård – En gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2017-07-05, utgör nämndens yttrande över betänkandet ”God och nära vård
En gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53).
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 156

Tillägg i delegationsordningen
Sn 2017/30 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar och tillägg.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-07-31.
Förvaltningens förslag
– Det tillägg i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår fastställs.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 14
augusti 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Gunnel Granberg (SD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Det tillägg i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår fastställs.
Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
Mia Chaib
Kristina Forsberg

Justerandes signatur
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§ 157

Kurser och konferenser
a) Utbildning om förvärvad hjärnskada, den 21 september 2017, Jönköping
b) Forskarträff med tema: Kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder, den
13 oktober 2017, Jönköping

Socialnämndens beslut
a) Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Elisabeth Wahlström (M), Per-Åke
Göransson (MP), Gabriel Marko (S) samt Gunnel Granberg (SD), utses att
delta.
b) Ola Nilsson (KD), Elisabeth Wahlström (M), Lenah Wendelius Andersson
(S) samt Lennart Tehage (S), utses att delta.

Justerandes signatur
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§ 158

Meddelanden
a) Beslut från kommunfullmäktige
– 2017-04-27 § 102 Integrationsrapport 2016
(Dnr: Sn 2017:177)
– 2017-06-01 § 116, Barnbokslut 2016
(Dnr: Sn 2017:63)
– 2017-06-01 § 118, Hälsostrategi – utvecklingsområden för friskare
arbetsplatser i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2017:171)
– 2017-06-01 § 119, Program för rökfri arbetstid i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2017:98)
– 2017-06-01 § 121, Överenskommelse om samverkan mellan
kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns
och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa, samt Handlingsplan för
länsövergripande samverkan kring barn och unga
(Dnr: Sn 2017:36)
– 2017-06-21 § 150, Jämställdhetsrapport 2016
(Dnr: Sn 2017:24)
b) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län
– 2017-06-13, Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med
flyktingguider och familjekontakter enligt § 37a förordning 2010:1122
(Dnr: Sn 2017:57)
c) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2017-08-14
d) Protokoll från kommunstyrelsens välfärdsutskott, 2017-06-20
e) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
– 2017-06-13, Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och
unga vid HVB Centrum i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2016:55)
– 2017-06-21, Tillsyn av HVB för barn och unga vid HVB Kålgården i
Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2016:55)
f) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer
att begäras
(Dnr: Sn 2017:16)
g) Aktuellt från socialförvaltningen juni 2017
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Justerandes signatur
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§ 159

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterad 2017-05-12
b) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterad 2017-06-20
c) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterad 2017-06-21
d) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterad 2017-06-21
e) Utdelning ur sociala samfonderna, sommarutdelningen 2017
Socialnämnden godkänner redovisningen.
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§ 160

Rapporter från förrättningar
Karin Widerberg (S), och Ola Nilsson (KD) har gjort ett uppföljningsbesök vid
myndighetskontor väster, öster och söder, den 21-22 juni 2017.
Ola Nilsson (KD) har medverkat på möte kring flyktingmottagandet och
bostadssituationen, den 7 juli 2017.
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