JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

Plats och tid

Sessionsalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:00, 13:00-16:40

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Joakim Dahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Elisabeth Wahlström (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

1

ordförande

ersätter Rebecka Karlsson (L)

Övriga närvarande

Gabriel Marko (S)
Ida Jerdmyr, enhetschef
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Tillståndsenheten,
Lennart Tehage (S), § 86-116 (09:00-16:40)
§ 87 a-m, 87 r
Gunnel Granberg (SD), § 88-116 (13:00-16:40)
Lars Bergstrand,
Jano Dios, ekonomichef, § 87 n, § 87 q
områdeschef IFO, § 87 o
Emma Carlsson, socialt ansvarig sjuksköterska, ÄO, § 87 n
Mikaela Johansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 87 n
Lena Uddemar, socialt ansvarig sjuksköterska, IFO, § 87 n
Thomas Axén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 86 a
Maria Frank, områdeschef Hs, § 86 b
Anette Johansson, projektledare Hs, 86 b
Mia Chaib, enhetschef för lokal- och bostadsförsörjning, § 87 p
Johanna Jinnestrand, bostadschef, § 87 p
Marie Johansson, bostadssamordnare, § 87 p
Maria Boeryd, rådgivare, § 87 p
Karin Pilkvist, enhetschef, § 87 q
Mikael Wessman, metodhandläggare, § 86 c
Mirco Bengs, metodhandläggare, § 86 c
Jenny Hiller, arbetsterapeut, § 86 c
Anna Bunninger, funktionschef FO, § 86 c
Cecilia Johansson, områdeschef, § 86 c
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, § 86 c
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Utses att justera

Christer Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-05-24, kl. 08:30

Underskrifter

Paragrafer 85-115 (ej §§ 89-95, 98-101, 105, 112)

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Christer Sjöberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

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

Socialnämnden § 85-115 (ej §§ 89-95, 98-101, 105, 112)

Datum för sammanträdet

2018-05-15

Datum för anslags uppsättande

2018-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-06-15
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-12:00, 13:00-16:20

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Joakim Dahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Elisabeth Wahlström (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

Övriga närvarande

Justeringens plats och tid

ersätter Rebecka Karlsson(L)

Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lennart Tehagen (S)
Gabriel Marco (S)
Gunnel Granberg (SD)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Christer Sjöberg

Utses att justera

Underskrifter

ordförande

Paragrafer 89-95, 98-101, 105, 112

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-05-15, kl. 16:10

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Christer Sjöberg

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

Socialnämnden § 89-95, 98-101, 105, 112

Datum för sammanträdet

2018-05-15

Datum för anslags uppsättande

2018-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-06-07
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

Innehåll

2

Sid

§ 85 Fastställande av dagordning

4

§ 86 Informationsärenden

5

§ 87 Föredragning i sakärenden

7

§ 88 Partigruppvisa överläggningar

8

§ 89 Serveringstillstånd; Barcraft i Jönköping AB (Kappa Bar) Jönköping,
Nytt tillstånd

9

§ 90 Serveringstillstånd; Brasserie Bryggan i Grenna AB (Hamnkrogen
Gränna), Gränna, Nytt tillstånd

11

§ 91 Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys) Jönköping, Tillfällig
utökning av befintligt tillstånd
12
§ 92 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Vy
restaurang) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

13

§ 93 Serveringstillstånd; Hamnkrogen i Gränna AB (Brasserie Bryggan)
Gränna, Nytt tillstånd

14

§ 94 Serveringstillstånd; ISB Media Solutions AB (Slottsvillan) Huskvarna,
Nytt tillstånd
15
§ 95 Serveringstillstånd; Jönköpings biljardhall AB (Shooters) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
17
§ 96 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Akademin) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd

18

§ 97 Serveringstillstånd; Jönköpings studentkår (Rio) Jönköping, Tillfällig
utökning av befintligt tillstånd
19
§ 98 Serveringstillstånd; Kapris Mat och event AB (Kajen 23) Jönköping, Nytt
tillstånd
20
§ 99 Serveringstillstånd; LFB i Jönköping (Bar Flamingo) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd

22

§ 100 Serveringstillstånd; Syskon och mat AB (Pitchers) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd

23

§ 101 Serveringstillstånd; Wisingsborgs event AB (Wisingsborgs trädgård)
Visingsö, Nytt tillstånd
24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

3

§ 102 Verksamhetsrapport, april 2018, fördjupad (1MAS, 1MAR och 1 SAS
föredrar delen händelserapportering)
25
§ 103 Beslut om genomlysning av missbruksvården

26

§ 104 Yttrande över motion om genomlysning av socialförvaltningens
organisation och sätt att arbeta

28

§ 105 Yttrande över Parlamentariska kommitténs slutrapport

29

§ 106 Fördjupad analys av insatsen personlig assistans

31

§ 107 Genomlysning av processen placering av barn och unga på institution 32
§ 108 Bostadssocialt arbete i Jönköpings kommun – konsekvenser av en
bostadsmarknad i obalans

34

§ 109 Yttrande över remiss för Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för
omgivningsbuller 2019-2023

36

§ 110 Beslut om rapporten Utblick 2030 - socialnämnd

37

§ 111 Ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens
författningssamling 2011:9

38

§ 112 Serveringstillstånd; LVR Kitchen AB (Restaurang Basilika, Kitchen &
Bar) Jönköping, Fråga om överklagande av förvaltningsrättens dom
39

Justerandes signatur

§ 113 Meddelanden

40

§ 114 Anmälan om delegationsbeslut

41

§ 115 Rapporter från förrättningar

42

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 85

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs med följande
ändringar.
Följande ärende utgår från dagordningen:
–

Justerandes signatur

Kurser och konferenser

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 86

Informationsärenden
a) Säker och ändamålsenlig läkemedelshantering
Thomas Axén informerar om ett projekt som kommer starta hösten 2018.
Man kommer då titta på kommunens hantering av läkemedel. Bakgrunden
har projektet i ett tidigare samverkansprojekt mellan kommunerna i länet
och Region Jönköping, 2015-2016. Då gjordes en tidsstudie på hur mycket
tid som gick åt till olika delar inom läkemedelshanteringen. Syftet med
höstens projekt är att fortsätta kartlägga processen för
läkemedelshanteringen inom socialförvaltningen och ta fram och
implementera rutiner och arbetssätt. Inom ramen för projektet kommer man
bland annat hålla utbildningar för berörd personal, titta på extern
samverkan med till exempel sjukhus och apotek och man har redan anställt
en farmaceut.
b) Projekt – utökad hemrehab
Maria Frank och Anette Johansson informerar om projektet ”Utökad
hemrehabilitering” som pågått mellan 2015-2018. Målet med projektet är
bland annat att öka medborgarens upplevelse av hälsa, öka möjligheten att
bo kvar hemma och öka medborgarens självständighet. Projektet omfattar
idag ca 1/3 av kommunens befolkning och finns på tre geografiska
områden. Medborgare som får möjlighet till hemrehabilitering ska själva
skatta sig på en skala före och efter insatserna och man ser bland annat att
många medborgare upplever en ökad självständighet och förbättrad
upplevelse av aktivitetsutförande.

c) Äldremiljarden inom funktionshinderomsorgen
Mikael Wessman, Mirco Bengs och Jenny Hiller informerar nämnden om
vad de 3 miljoner kronor använts till som funktionshinderomsorgen blivit
tilldelad från äldremiljarden. För de pengarna har man bland annat tagit
fram en manual som heter Pensionsplan. Där kan medborgaren skriva ner
vad hen önskar göra, till exempel en fritidsaktivitet, efter att hen gått i
pension och tillsammans med representant från kommunen kan man titta på
vilken typ av stöd hen kommer behöva för att kunna utföra sin
fritidsaktivitet. Manualen kommer läggas upp på Jönköping kommuns
hemsida.
För pengarna har man även utbildat 36 läsombud som hjälper medborgare
till bland annat ökade kunskaper, språkutveckling och demokratisk
delaktighet.
Man har även jobbat med ett projekt som kallas ”Hälsosamma
levnadsvanor för ett hälsosamt åldrande”. Där har medborgare fått
hälsoutbildning, hälsoinformation, hälsosamtal och skrivit en hälsoplan, allt
tillsammans med en hälsostödjare. Projektet har slagit väl ut och man vill
fortsätta med det arbetssättet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

d) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör informerade bland annat om:
 Anställningsprocessen för att hitta en ny ekonomichef är i slutfasen
och man hoppas att man inom kort kan anställa en ny ekonomichef.
 Det har hållits en myndighetsdag inom förvaltningen. Temat för
dagen var att man skulle dela med sig av förbättringar som man
gjort inom till exempel dokumentation, administration och
mötesupplägg.
 Rådslag hölls 8 maj 2018 med anledning av beslutet från
socialnämndens sammanträde 17 april 2018. Under rådslaget
avhandlades främst ekonomiska frågor rörande barn och unga.
 Stefan Elm är konsult utsedd av kommunstyrelsen att tillsammans
med socialförvaltningen genomföra ett fördjupat analysarbeta för att
belysa relationerna mellan budget och utfall.
 Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen ser mycket
bra ut vilket gör att utredningstiderna är helt acceptabla.
 Hemtjänsten har svårt att rekrytera personal, vilket lett till att facken
gått samman och anmält Jönköpings kommun enlig 6 kap 6 a §
arbetsmiljölagen till arbetsmiljöverket.
e) Post och arvode
Då post ska öppnas dagligen behövs en signerad fullmakt från varje
förtroendevald. Blankett lämnas ut till nämnden. Information om arvode
lämnas också till nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 87

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 89 Serveringstillstånd; Barcraft i Jönköping AB (Kappa Bar)
Jönköping, Nytt tillstånd
b) § 90 Serveringstillstånd; Brasserie Bryggan i Grenna AB (Hamnkrogen,
Gränna) Gränna, Nytt tillstånd
c) § 91 Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
d) § 92 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Vy
restaurang) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
e) § 93 Serveringstillstånd; Hamnkrogen i Gränna AB (Brasserie
Bryggan), Nytt tillstånd
f) § 94 Serveringstillstånd; ISB Media Solutions AB (Slottsvillan)
Huskvarna, Nytt tillstånd
g) § 95 Serveringstillstånd; Jönköpings biljardhall AB, (Shooters)
Jönköping, Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
h) § 96 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Akademin)
Jönköping, Tillfällig utökning av befintligt tillsånd
i) § 97 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Rio) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
j) § 98 Serveringstillstånd; Kapris Mat och event AB (Kajen 23)
Jönköping, Nytt tillstånd
k) § 99 Serveringstillstånd; LFB i Jönköping (Bar Flamingo) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd
l) § 100 Serveringstillstånd; Syskon och mat (Pitchers) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd
m) § 101 Serveringstillstånd; Wisingsborgs event AB (Wisingsborgs
trädgård) Visingsö, Nytt tillstånd
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten.
n) § 102 Verksamhetsrapport, april 2018, fördjupad
Föredragande: Janos Dios, Lena Uddemar, Mikaela Johansson
o) §103 Beslut om genomlysning av missbruksvården
Föredragande: Lars Bergstrand
p) § 108 Bostadssocialt arbete i Jönköpings kommun, konsekvenser av en
bostadsmarknad i obalans
Föredragande: Mia Chaib, Johanna Jinnestrand, Marie Johansson,
Maria Boeryd
q) § 110 Utblick 2030 – Socialnämnden
Föredragande: Karin Pilkvist
r) § 112 Serveringstillstånd; LVR Kitchen AB (Restaurang Basilika,
Kitchen & Bar) Överklagan av beslut
Föredragande: Ida Jerdmyr
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 88
Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 40 minuter (kl. 14:20-14:50)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 89

Serveringstillstånd; Barcraft i Jönköping AB (Kappa Bar)
Jönköping, Nytt tillstånd
Sammanfattning
Barcraft Jönköping AB, 559121-9448, ansöker om att på serveringsstället
Kappa Bar, Barnarpsgatan 3, 55316 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, under perioden
1 april – 31 oktober, på uteservering mellan klockan 11:00 – 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-18, bilaga 1
Planritning 17-2017-00433C, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Barcraft Jönköping AB, 559121-9448, beviljas att på serveringsstället
Kappa Bar, Barnarpsgatan 3, 55316 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, under
perioden 1 april – 31 oktober, på uteservering mellan klockan 11:00 –
01:00.
– Avslå ansökan vad gäller serveringstid mellan klockan 01:00-02:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tillägg:”prövotid ges under ett (1) år mellan 24:00-01:00”. Karin
Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens
förslag med Ola Nilsson (KD) med fleras tillägg.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows yrkande och finner att nämnden betslutar i enighet med Ola
Nilssons (KD) med fleras yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

Socialnämndens beslut
– Barcraft Jönköping AB, 559121-9448, beviljas att på serveringsstället
Kappa Bar Barnarpsgatan 3, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, under
perioden 1 april – 31 oktober, på uteservering mellan klockan 11:00-01:00
med prövotid under ett (1) år 24:00-01:00.
–

Avslå ansökan vad gäller serveringstid mellan klockan 01:00-02:00.

Reservation
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Barcraft Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 90

Serveringstillstånd; Brasserie Bryggan i Grenna AB (Hamnkrogen
Gränna), Gränna, Nytt tillstånd
Sammanfattning
Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, ansöker om att på
serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få
servera 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, daterad 2018-04-24
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-23, bilaga 1
Planritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, beviljas att på
serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få
servera andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering 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 Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, beviljas att på
serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få
servera andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
01:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Brasserie Bryggan i Grenna AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 91

Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
Fai & Vänner AB, 556805-3978, ansöker om att på serveringsstället Murphys,
Lundströms plats 2, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under perioden 2018-04-01 – 201810-30 på uteservering, måndag – torsdag mellan klockan 11:00 – 24:00 och på
fredagar, lördagar samt annan dag som efterföljs av röd dag mellan klockan
11:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2018-05-08
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-17, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljas att på serveringsstället Murphys,
Lundströms plats 2, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under perioden 2018-04-01
– 2018-10-30 på uteservering, måndag – torsdag mellan klockan 11:00 –
24:00 och på fredagar, lördagar samt annan dag som efterföljs av röd dag
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 Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljas att på serveringsstället Murphys,
Lundströms plats 2, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under perioden 2018-04-01
– 2018-10-30 på uteservering, måndag – torsdag mellan klockan 11:00 –
24:00 och på fredagar, lördagar samt annan dag som efterföljs av röd dag
mellan klockan 11:00 – 01:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 92

Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Vy
restaurang) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om att på
serveringsstället VY restaurang och konferens, Vaggerydsgatan1, 553 30
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet
sällskap den 15 juni 2018, inomhus mellan klockan 07:00 – 10:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-07
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-13, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas att på
serveringsstället VY restaurang och konferens, Vaggerydsgatan 1, 553 30
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet
sällskap den 15 juni, inomhus mellan klockan 07:00-10:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas att på
serveringsstället VY restaurang och konferens, Vaggerydsgatan 1, 553 30
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till slutet
sällskap den 15 juni, inomhus mellan klockan 07:00-10:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Serveringstillstånd; Hamnkrogen i Gränna AB (Brasserie Bryggan)
Gränna, Nytt tillstånd
Sammanfattning
Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, ansöker om att på serveringsstället
Brasserie Bryggan, Amiralsvägen 71, 563 31 Gränna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen under
perioden 1 april-1 oktober, inomhus mellan klockan 11:00 – 01:00 och på
uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-02
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-12, bilaga 1
Planritning 17-2018-00204, bilaga 2
Förvaltningens förslag
 Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, beviljas att på serveringsstället
Brasserie Bryggan, Amiralsvägen 71, 563 31 Gränna, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
årligen under perioden 1 april – 1 oktober, inomhus mellan klockan 11:0001:00 och på uteservering 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 Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Hamnkrogen i Gränna AB, 556943-2734, beviljas att på serveringsstället
Brasserie Bryggan, Amiralsvägen 71, 563 31 Gränna, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
årligen under perioden 1 april – 1 oktober, inomhus mellan klockan 11:0001:00 och på uteservering mellan klockan 11:00-01:00
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Hamnkrogen i Gränna AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Serveringstillstånd; ISB Media Solutions AB (Slottsvillan)
Huskvarna, Nytt tillstånd
Sammanfattning
ISB Media Solutions AB, 556859-2330, ansöker om att på serveringsstället
Slottsvillan, Hakarpsvägen 3, 561 41 Huskvarna, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, från och med 2018-0601, inomhus, året runt, mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering, året
runt, mellan klockan 11:00 – 24:00. Ansökan innefattar även minibar,
rumsservering och catering. I Trädgårdsmästarbostaden söker de endast för
minibar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-13, bilaga 1
Ritning 17-2018-00206 A-E, bilaga 2
Antal personer lokalen är godkänd för, bilaga 3

Förslag till socialnämnden
– ISB Media Solutions AB, 556859-2330, beviljas att på serveringsstället
Slottsvillan, Hakarpsvägen 3, 561 41 Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, från och med
2018-06-01, inomhus, året runt, mellan klockan 11:00 – 02:00 och på
uteservering, året runt, mellan klockan 11:00 – 24:00.
– Bolaget beviljas även serveringstillstånd för minibar, rumsservering och
catering.
– I Trädgårdsmästarbostaden beviljas endast serveringstillstånd för minibar.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– ISB Media Solutions AB, 556859-2330, beviljas att på serveringsstället
Slottsvillan, Hakarpsvägen 3, 561 41 Huskvarna, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, från och med
2018-06-01, inomhus, året runt, mellan klockan 11:00 – 02:00 och på
uteservering, året runt, mellan klockan 11:00 – 24:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Bolaget beviljas även serveringstillstånd för minibar, rumsservering och
catering.
– I Trädgårdsmästarbostaden beviljas endast serveringstillstånd för minibar.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
ISB Media Solutions AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Serveringstillstånd; Jönköpings biljardhall AB (Shooters)
Jönköping, Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
Jönköpings biljardhall AB, 556941-7925, ansöker om att på serveringsstället
Shooters biljard, Trädgårdsgatan 4, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under perioden
2018-05-01 – 2018-10-01 på uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-17, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Jönköpings biljardhall AB, 556941-7925, beviljas att på serveringsstället
Shooters biljard, Trädgårdsgatan 4, 553 16 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
under perioden 2018-05-01 – 2018-10-01 på uteservering 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 Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings biljardhall AB, 556941-7925, beviljas att på serveringsstället
Shooters biljard, Trädgårdsgatan 4, 553 16 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
under perioden 2018-05-01 – 2018-10-01 på uteservering mellan klockan
11:00-01:00

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings biljardhall AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 96

Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Akademin) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår, 826000-9041, ansöker om att på serveringsstället
Studentkåren Akademien, Svavelsticksgränd 13, 553 15 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 201808-20 – 2018-08-31, på utökad serveringsyta på uteservering mellan klockan
17:00 – 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-04-25
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-05, bilaga 1
Planritning 19-2018-00162, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället
Studentkåren Akademien, Svavelstickegränd 13, 553 15 Jönköping få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten 2018-08-20 – 2018-08-31, på utökad serveringsyta på
uteservering mellan klockan 17:00-02:00.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället
Studentkåren Akademien, Svavelstickegränd 13, 553 15 Jönköping få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten 2018-08-20 – 2018-08-31, på utökad serveringsyta på
uteservering mellan klockan 17:00-02:00.

Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Serveringstillstånd; Jönköpings studentkår (Rio) Jönköping,
Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
Jönköpings studentkår, 826000-9041, har serveringstillstånd på
serveringsstället Rio, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, för spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus mellan
klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11.00 – 01.00.
Jönköpings studentkår, ansöker nu om att på serveringsstället Rio, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 25
augusti 2018, på utökad serveringsyta på Campus Högskoleområdet och HLK
Lobby mellan klockan 16.00 och 01.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-04-27
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-05, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
 Jönköping Studentkår 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio,
Gjuterigatan 3 C 553 18 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 25 augusti 2018, på utökad
serveringsyta på Campus Högskoleområdet och HLK Lobby mellan
klockan 16:00-01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Jönköping Studentkår 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio,
Gjuterigatan 3 C 553 18 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 25 augusti 2018, på utökad
serveringsyta på Campus Högskoleområdet och HLK Lobby mellan
klockan 16:00-01:00.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 98

Serveringstillstånd; Kapris Mat och event AB (Kajen 23) Jönköping,
Nytt tillstånd
Sammanfattning
Kapris Mat & event AB, 559067-8743, ansöker om att på serveringsstället
Kajen 23, Pollaregatan 23, 55324 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 24:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
24:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-07
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-02-20, bilaga.
Förvaltningens förslag
– Delegation ges till ordförande för socialnämnden att i samråd med andre
vice ordförande fatta följande beslut, efter det att Tillståndsenheten kunnat
genomföra insyning av serveringsstället, upprättat ritning över
serveringsytor och kök samt att Räddningstjänsten lämnat slutbesked:
Kapris Mat & event AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Kajen 23, Pollaregatan 23, 55324 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 23:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
23:00.
– Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 23.00 och 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Delegation ges till ordförande för socialnämnden att i samråd med andre
vice ordförande fatta följande beslut, efter det att Tillståndsenheten kunnat
genomföra insyning av serveringsstället, upprättat ritning över
serveringsytor och kök samt att Räddningstjänsten lämnat slutbesked:
Kapris Mat & event AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Kajen 23, Pollaregatan 23, 55324 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 23:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
23:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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– Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen och på
uteserveringen mellan klockan 23.00 och 24.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kapris Mat & event AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Serveringstillstånd; LFB i Jönköping (Bar Flamingo) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
LFB i Jönköping AB, 559131-1732, ansöker om att på serveringsstället Bar
Flamingo, Västra Storgatan 25B, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på
uteservering mellan klockan 11.00 – 02.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-04-13
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-13, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– LFB i Jönköping AB, 559131-1732, beviljas att på serveringsstället Bar
Flamingo, Västra Storgatan 25B, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på
uteservering mellan klockan 11.00 – 01.00.
– Ansökan avslås vad gäller serveringstid 01.00-02.00 på uteserveringen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tillägg:”prövotid ges under ett (1) års tid mellan 24:00-01:00”.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilsson (KD) med fleras tillägg.
Socialnämndens beslut
– LFB i Jönköping AB, 559131-1732, beviljas att på serveringsstället Bar
Flamingo, Västra Storgatan 25B, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på
uteservering mellan klockan 11.00 – 01.00 med prövotid under ett (1) års tid
24:00-01:00.
– Ansökan avslås vad gäller serveringstid 01.00-02.00 på uteserveringen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
LFB i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Serveringstillstånd; Syskon och mat AB (Pitchers) Jönköping,
Stadigvarande utökning av befintligt tillstånd
Sammanfattning
Syskon & Mat AB, 556787-9068, ansöker om att på serveringsstället Pitchers,
Trädgårdsgatan 6, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen under perioden 1 maj – 1
oktober på uteservering, mellan klockan 11:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-04-17, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Förvaltningens förslag
 Syskon & Mat AB, 556787-9068, beviljas att på serveringsstället
Pitchers, Trädgårdsgatan 6, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen
under perioden 1 maj – 1 oktober på uteservering, mellan klockan 11:00
– 01:00. Serveringstiden på uteserveringen mellan klockan 24:00 –
01:00 beviljas med en prövotid under ett (1) år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Syskon & Mat AB, 556787-9068, beviljas att på serveringsstället Pitchers,
Trädgårdsgatan 6, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen under perioden 1
maj – 1 oktober på uteservering, mellan klockan 11:00 – 01:00.
Serveringstiden på uteserveringen mellan klockan 24:00 – 01:00 beviljas
med en prövotid under ett (1) år.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Syskon & Mat AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Serveringstillstånd; Wisingsborgs event AB (Wisingsborgs trädgård)
Visingsö, Nytt tillstånd
Sammanfattning
Wisingsborgs Event AB, 556974-4468, nedan kallat Bolaget, ansökte till en
början om servering av alkoholdrycker till allmänheten, året runt.
Bolaget har under ansökningsprocessen ändrat sin ansökan till att de ansöker
om att på serveringsstället Wisingsborgs Trädgård, Hamnen, 560 34 Visingsö,
få servera vin och starköl till slutet sällskap, årligen under perioden 1 maj till
30 september, inomhus mellan klockan 11:00 – 01:00 och på satelitservering
mellan klockan 11:00 – 01:00. Ansökan avser även tillstånd för catering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-05-07
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-05-05, bilaga 1
Ritningar, 17-2017-00132 A-F, bilaga 2
Förvaltningens förslag
 Wisingsborgs Event AB, 556974-4468, beviljas att på serveringsstället
Wisingsborgs Trädgård, Hamnen, 560 34 Visingsö, få servera vin och
starköl till slutet sällskap, årligen under perioden 1 maj till 30 september,
inomhus mellan klockan 11:00-01:00 och på uteservering mellan klockan
11:00-01:00. Bolaget beviljas även tillstånd för catering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Wisingsborgs Event AB, 556974-4468, beviljas att på serveringsstället
Wisingsborgs Trädgård, Hamnen, 560 34 Visingsö, få servera vin och
starköl till slutet sällskap, årligen under perioden 1 maj till 30 september,
inomhus mellan klockan 11:00-01:00 och på uteservering mellan klockan
11:00-01:00. Bolaget beviljas även tillstånd för catering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Wisingsborgs Event AB

Justerandes signatur
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§ 102

Verksamhetsrapport, april 2018, fördjupad (1MAS, 1MAR och 1
SAS föredrar delen händelserapportering)
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2018 som socialnämnden
fastställt ska månadsrapport april 2018, fördjupad, redovisas på
majsammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07
Månadsrapport april 2018, fördjupad, daterad 2018-05-07
Förvaltningens förslag
 Socialförvaltningens månadsrapport april 2018, fördjupad, daterad 201805-07, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialförvaltningens månadsrapport april 2018, fördjupad, daterad 201805-07, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 103

Beslut om genomlysning av missbruksvården
Sn 2016:190
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 januari 2017 om en genomlysning av
missbruksvården. Genomlysningen innehåller bland annat en genomgång av
metoder och verksamheter inom missbruksvården. Områden som berörs är
också brukarinflytande, samverkan, jämställdhet och förutsättningarna för att
lyckas med vård på hemmaplan.
Den 17 april 2018 beslutade socialnämnden (§ 84) att godkänna ordföranden
Ola Nilssons (KD) besluts-PM med anledning av ärendena ”Månadsrapport
mars 2018” (17/4 2018) och ”Budget i balans” (20/3 2018). Bland annat mot
bakgrund av vad som framkommit i detta besluts-PM föreslår förvaltningen nu
en utredning som kompletterar genomlysningen och som genomförs av extern
aktör.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-20
Rapporten ”Ökat brukarinflytanade och bättre möjligheter att lyckas på
hemmaplan – En genomlysning av missbruksvården”, daterad 2018-04-20
Sammanfattande brukarrevision
Remissvar från Länsbrukarrådet, daterat 2018-04-18
Förvaltningens förslag
 Redovisningen av genomlysningen av missbruksvården godkänns.
 Förvaltningen ges i uppdrag att genom extern aktör utreda om den
nuvarande organisering och utformning av missbruksvården behöver
förändras för att ge optimala förutsättningar för hemmaplanslösningar. I
utredning ska också ingå att låta den externa aktören se över placeringarna
på behandlingshem.
 Den kompletterande utredningen redovisas vid nämndens sammanträde i
november 2018.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 7
maj 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Socialnämndens beslut
 Redovisningen av genomlysningen av missbruksvården godkänns.
 Förvaltningen ges i uppdrag att genom extern aktör utreda om den
nuvarande organisering och utformning av missbruksvården behöver
förändras för att ge optimala förutsättningar för hemmaplanslösningar. I
utredning ska också ingå att låta den externa aktören se över placeringarna
på behandlingshem.
 Den kompletterande utredningen redovisas vid nämndens sammanträde i
november 2018.

Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Lars Bergstrand
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§ 104

Yttrande över motion om genomlysning av socialförvaltningens
organisation och sätt att arbeta
Sn/2018:52
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Ola Helt,
Carin Berggren, Anders Jörgensson och Ann-Marie Grennhag, daterad 201712-22 remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därmed i
uppdrag att genomföra de remisser som fordras för att kunna behandla
motionen. Socialnämnden har av kommunstyrelsen uppmanats att inkomma
med ett yttrande rörande den aktuella motionen. Socialnämndens yttrande ska
vara kommunstyrelsen tillhanda 2018-06-06.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 samt bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 överlämnas till kommunstyrelsen och
utgör socialnämndens yttrande över motion om genomlysning av
socialförvaltningens organisation och sätt att arbeta.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 7
maj 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 samt bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-10 överlämnas till kommunstyrelsen och
utgör socialnämndens yttrande över motion om genomlysning av
socialförvaltningens organisation och sätt att arbeta.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 105

Yttrande över Parlamentariska kommitténs slutrapport
Sn2018:91
Sammanfattning
Remiss har inkommit från Kommunstyrelsens ordförande till
socialförvaltningen rörande Parlamentariska kommitténs slutrapport,
daterat 2018-04-12. Socialnämnden har möjlighet att lämna
synpunkter i ärendet till kommunstyrelsens diarium senast 2018-0517. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning till ändringar och förslag
som framgår av parlamentariska och ta ställning till om föreslagna
förändringar ryms inom befintliga budgetramar eller om extra medel
behöver anslås. Nämnden ges också möjlighet att vid behov till
föreslå nya mål eller åtgärder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-16
Parlamentariska kommitténs rapport, daterad 2018-04-0 6
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens synpunkter och kommentarer som redovisas i
tjänsteskrivels, daterad 2018-04-16 godkännas och överlämnas till
kommunstyrelsen som socialnämndens yttrande över parlamentariska
kommitténs slutrapport.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C yrkar bifall till förvaltningens
förslag med Alliansens tillägg: ”Det är angeläget att Kommunfullmäktige
beaktar möjlighet till val av ledamöter och ersättare i november för att ge den
nya nämnden så goda förutsättningar som möjligt att gå igenom sin
organisation samt besluta om förändrade delegationsförteckningar. Detta för att
den nya nämndsoganisation ska stå så rustad som möjligt då
mynidghetsutövningen börjar gälla 1:a januari och berör enskilda individer.”
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Allianses tillägg.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialförvaltningens synpunkter och kommentarer som redovisas i
tjänsteskrivels, daterad 2018-04-16 med Alliansens tillägg: ”Det är
angeläget att Kommunfullmäktige beaktar möjlighet till val av ledamöter
och ersättare i november för att ge den nya nämnden så goda förutsättningar
som möjligt att gå igenom sin organisation samt besluta om förändrade
delegationsförteckningar. Detta för att den nya nämndsoganisation ska stå så
Justerandes signatur
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rustad som möjligt då mynidghetsutövningen börjar gälla 1:a januari och
berör enskilda individer”, godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen
som socialnämndens yttrande över parlamentariska kommitténs slutrapport.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 106

Fördjupad analys av insatsen personlig assistans
Sn2018:97
Sammanfattning
Socialnämnden fattade vid sitt sammanträde 2018-04-17, § 84, att godkänna
ordförande Ola Nilssons besluts-PM, daterat 2018-04-16. Aktuell
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23 utgör förvaltningens förslag till beslut i
det aktuella ärendet baserat på vad som framgår av besluts-PM.
Tjänsteskrivelsen rör området personlig assistans och är en av tre
tjänsteskrivelser med förslag till beslut som arbetats fram av
Socialförvaltningen, bland annat föranlett av innehållet i aktuellt besluts-PM.
De ytterligare två tjänsteskrivelserna behandlar området barn och ungdom
respektive området missbruksvården.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23
Förvaltningens förslag
– Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys i
insatsen personlig assistans.
– Uppdraget åtterredovisas i socialnämnden i december 2018. Vid behov
kommer löpande information delges socialnämnden.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 7
maj 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en fördjupad analys i
insatsen personlig assistans.
– Uppdraget åtterredovisas i socialnämnden i december 2018. Vid behov
kommer löpande information delges socialnämnden.
Beslutet expedieras till:
Anna Bunninger
Cecilia Johansson
Martin Sinclair
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§ 107

Genomlysning av processen placering av barn och unga på
institution
Sn2018:93
Sammanfattning
Socialnämnden fattade vid sitt sammanträde 2018-04-17, § 84, att godkänna
ordförande Ola Nilssons besluts-PM, daterat 2018-04-16. Aktuell
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23 utgör förvaltningens förslag till beslut i
det aktuella ärendet baserat på vad som framgår av besluts-PM.
Tjänsteskrivelsen rör området barn och unga och är en av tre tjänsteskrivelser
med förslag till beslut som arbetats fram av socialförvaltningen, bland annat
föranlett av innehållet i aktuellt besluts-PM. De ytterligare två
tjänsteskrivelserna behandlar området personlig assistans respektive området
missbruksvården.
Det har skett en ökning av antalet institutionsplacerade barn och unga under
2017 jämfört med tidigare år. Kostnaderna har därmed ökat kraftigt. Det är
oklart vad orsaken till ökningen beror på.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23
Förvaltningens förslag
 Förvaltningen ges i uppdrag att under 2018 genomföra en genomlysning av
processen placering av barn och unga på institution.
 Gnomlysningen ska återrapporteras löpande till nämnden. Slutredovisning
senast i december 2018.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 7
maj 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Förvaltningen ges i uppdrag att under 2018 genomföra en genomlysning av
processen placering av barn och unga på institution.
 Genomlysningen ska återrapporteras löpande till nämnden. Slutredovisning
senast i december 2018
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Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Lilian Elmqvist
Ann Grabow Blansch
Lena Uddemar
Carin Wiberg
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§ 108

Bostadssocialt arbete i Jönköpings kommun – konsekvenser av en
bostadsmarknad i obalans
Sn2018:94
Sammanfattning
Jönköpings kommun är en expansiv kommun där trycket på bostadsmarknaden
är stor då byggnadstakten inte motsvarar befolkningsökningen och människors
behov av olika typer av bostäder. Hyresvärdar anger ett högt söktryck,
konkurrensen om bostad är stor. Personer som inte uppfyller hyresvärdarnas
uthyrningspolicy har svårigheter att ta sig in på den ordinarie
bostadsmarknaden. För allt fler invånare blir den egna bostadsfrågan en fråga
för Socialtjänsten.
För att motarbeta hemlöshet behövs åtgärder på såväl strukturell som
individuell nivå. Jönköpings kommun arbetar på flera olika plan för att
motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I bifogad
rapport redogör förvaltningen för hur det samlade bostadssociala arbetet är
organiserat i kommunen och visar även på effekter av den ansträngda
bostadssituationen i Jönköpings kommun. Ett önskemål är att rapporten kan
vara en start för att arbeta fram en kommunal strategi för att motverka
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23
Förvaltningens förslag
– Rapporten kring kommunens arbete med bostadssociala frågor med
anledning av bostadsmarknadens obalans, daterad 2018-04-23 godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Rapporten kring kommunens arbete med bostadssociala frågor med
anledning av bostadsmarknadens obalans, daterad 2018-04-23 godkänns.

Beslutet expedieras till:
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Karl Gudmundsson
Mia Chaib
Kommunstyrelsen
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§ 109

Yttrande över remiss för Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för
omgivningsbuller 2019-2023
Sn2018:86
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2013 att anta ett åtgärdsprogram för
omgivningsbuller. Åtgärdsprogrammet ska enligt lagstiftning omarbetas senast
5 år efter att det antagits och är nu därför aktuellt för revidering.
I aktuellt remissförslag fastställs bland annat mål för kommunens arbete inom
området under programperioden 2019-2023. Nämnden har nu att ta ställning
till upprättat förslag till Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för
omgivningsbuller 2019-2023.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-24
Jönköpings kommuns åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023,
daterad 2018-03-15
Förvaltningens förslag
 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Jönköpings kommuns
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, daterad
2018-03-15.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till Jönköpings kommuns
åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023, daterad
2018-03-15.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret
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§ 110

Beslut om rapporten Utblick 2030 - socialnämnd
Sn2018:95
Sammanfattning
Socialnämndens verksamhet kommer, med all sannolikhet, att öka ytterligare
fram till 2030. I denna utblick redovisas några av de faktorer som bedöms vara
av betydelse inför en framtidsplanering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-26
Rapporten ”Utblick 2030 – socialnämnd”, daterad 2018-04-26
Förvaltningens förslag
 Rapporten Utblick 2030 – socialnämnd, daterad 2018-04-26 godkänns.
 Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med denna typ av bredare
utblicksrapport vartannat år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 Rapporten Utblick 2030 – socialnämnd, daterad 2018-04-26 godkänns.
 Socialförvaltningen får i uppdrag att återkomma med denna typ av bredare
utblicksrapport vartannat år.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anna Bunninger
Janos Dios
Karin Pilkvist
Thomas Teike
Monica Svensson
Annika Åberg
Stein-Erik Norderhaug
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§ 111

Ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens
författningssamling 2011:9
Sn2018:100
Sammanfattning
Socialnämnden och Äldrenämnden har 2012-09-19 beslutat (SN 2012 155700)
att upprätta ett ledningssystem (SOSFS 2011:9). Beslutet innefattade också en
strategi för utveckling och tillämpning av det aktuella ledningssystemet.
Ledningssystemet kallas DIALOGEN och inkluderar de strategier som
nämnderna valt att tillämpa för att systematiskt utveckla och säkerställa
kvaliteten i verksamheten. Aktuell tjänsteskrivelse, daterad 2018-0412 med
tillhörande bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 utgör en beskrivning
av nämndens ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsen
författningssamlings 2011:9.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 med bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 godkänns som en beskrivning av
nämndens ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens
författningssamling 2011:9
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 7
maj 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 med bilaga till
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 godkänns som en beskrivning av
nämndens ledningssystem för kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens
författningssamling 2011:9
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 112

Serveringstillstånd; LVR Kitchen AB (Restaurang Basilika, Kitchen
& Bar) Jönköping, Fråga om överklagande av förvaltningsrättens
dom
Sammanfattning
Socialnämnden avslog den 20 februari 2018 LVR Kitchen ABs ansökan om
serveringstillstånd med hänvisning till ekonomisk olämplighet. LVR Kitchen
AB överklagade beslutet och Förvaltningsrätten i Jönköping meddelade dom
den 4 maj 2018. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet och
förklarade att LVR Kitchen AB uppfyller lämplighetskraven enligt
alkohollagen. Förvaltningsrätten skickade tillbaka målet till socialnämnden för
prövning av övriga förutsättningar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-11
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningen överklagar Förvaltningsrätten i Jönköpings dom till
Kammarrätten i Jönköping.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Arnold Sigonius (C) och Eric Winbladh (S) yrkar tillägg till förvaltningens
förslag med:”nämndens beslut, daterat 2018-02-20, skall gälla interimistiskt.”
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag med Arnold Sigonius (C) och Eric Winbladh (S) tillägg.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningen överklagar Förvaltningsrätten i Jönköpings dom till
Kammarrätten i Jönköping med tillägg: ”nämndens beslut, daterat 2018-0220, skall gälla interimistiskt”
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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§ 113

Meddelanden
a) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande tillsyn av socialnämndens barn- och
ungdomssektion, område öster (Sn/2017:74)
b) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande tillsyn av Ekhagens stödboendeenhet
(Sn/2018:28)
c) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande tillsyn av Liljeholmens stödboende för barn
och unga (Sn/2018:28)
d) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande klagomål från enskild (Sn/2018:96)
e) Beslut från kommunfullmäktige
- 2018-03-22 § 68, Ledamot tillika 1:e vice ordförande i socialnämnden
f) Beslut från kommunfullmäktige
- 2018-03-22 § 70, Ersättare i socialnämnden
g) Beslut från kommunfullmäktige
- 2018-03-22 § 65, Program för Grafisk profil (Dnr: Ks/2018:140 109)
h) Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-04-11 § 87, Fördjupad månadsrapport för uppföljning av eknomi
och verksamhet t. o. m februari 2018 (Dnr: Ks/2018:198 040)
i) Organisationen Hela Människan har inkommit med
verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan
j) Aktuellt från socialförvaltningen, april 2018
k) Protokoll från socialtjänstens samverkangrupp

Socialförvaltningen godkänner redovisningen.
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§ 114

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärende, Individ- och familjeomsorgen, daterade
2018-03-27, 2018-04-03
b) Beslut i Lex Sarah-ärende, Funktionshinderomsorgen, daterade 201804-04 (2st)
c) Yttrande över detaljplaner:
- Norrahammar 43:1, Jönköpings kommun
- Kärnan 7 på söder, Jönköpings kommun
d) Beslut om erinran, Tillståndsenheten, daterad 2018-04-24

Socialförvaltningen godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-15

§ 115

Rapporter från förrättningar
31 januari – 1 februari 2018: Karin Widerberg (S) och Lennart Tehage (S) deltog på
konferensen Funktiskultur som hölls under två dagar i Halmstad.
9 mars 2018: Ola Nilsson (KD) deltog på Digitaliseringsdagen på förmiddagen, Elmia
i Jönköping.
12-13 mars 2018: Ola Nilsson (KD) och Christer Sjöberg (S) har deltagit i
presidieöverläggningar på Björkhaga Hotell och Konferens, Mullsjö.
15 mars 2018: Ola Nilsson (KD) deltog i boksluts- och plandialog på eftermiddagen,
Ericsson City Hotel i Jönköping.
22 mars 2018: Ola Nilsson (KD) hade sammanträde med Samordningsförbundet i
Jönköping.
3 april 2018: Ola Nilsson (KD), Joakim Dahlström (M), Christer Sjöberg (S) och
Anders Carlsson (M) har deltagit i dialogmöte med kommunstyrelsen kl.15:00-16:45,
Rådhuset i Jönköping.
9 april 2018: Ola Nilsson (KD) har träffat Public partner klockan 08:00-09:00,
Sofiahuset i Jönköping.
12 april 2018: Ola Nilsson (KD) har träffat ledningsgruppen för BRON klockan
15:15-16:30, Socialförvaltningen i Jönköping.
8 maj 2018: Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S), Joakim Dahlström (M), Arnold
Sigonius (C), Mats Kåremalm (V), Lizette Bülow (SD) och Per-Åke Göransson(MP)
har deltagit i Rådslag kring barn och ungdom klockan 8:30-15:45 på Familjen
Ericsson’s City Hotel, Jönköping.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

42

