JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:05, 13:05-16:20

Beslutande

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

ordförande
deltar ej § 109 i, samt 119 pga. jäv
ersätter Christoffer Gullberg (M) § 109 i, § 119

ersätter Gunnel Granberg (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström (M)
§ 107-109 h, 109 j-118, 120-140
Jan Walgeby (M)
Eva Stråth (KD)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Gunvor Runström (MP)
Lars Bergstrand, områdeschef, § 108 a, 109 m
Isabell Mortensen, Länsbrukarrådet, § 108 a
Mats Vikhed, Länsbrukarrådet, § 108 a
Janos Dios, ekonomichef, § 108 c, 109 l
Gunnar Olsson, alkoholhandläggare, § 109 a-k
Carin Wiberg, funktionschef, § 109 n
Karin Pilkvist, enhetschef, § 109 o
Sara Landerholm, utvecklingsledare, § 109 o
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Christer Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-07-03, kl. 10:00

Underskrifter

Paragrafer 107-140 (ej § 113, 115-117, 120121, 129, 132)

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Christer Sjöberg

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden § 107-140 (ej § 113, 115-117, 120-121, 129, 132)

Datum för sammanträdet

2017-06-20

Datum för anslags uppsättande

2017-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-26

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:05, 13:05-16:20

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

ordförande

ersätter Gunnel Granberg (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström (M)
Jan Walgeby (M)
Eva Stråth (KD)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Gunvor Runström (MP)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Christer Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-07-03, kl. 10:00

Underskrifter

Paragrafer 113, 115-117, 120-121, 129, 132

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 113, 115-117, 120-121, 129, 132

Datum för sammanträdet

2017-06-20

Datum för anslags uppsättande

2017-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg
Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

2017-07-13

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

Innehåll

2

Sid

§ 107 Fastställande av dagordning

4

§ 108 Informationsärenden

5

§ 109 Föredragning i sakärenden

6

§ 110 Partigruppvisa överläggningar

7

§ 111 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus Högskoleområdet), Jönköping. Tillfälligt tillstånd

8

§ 112 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Studentkåren
Akademien), Jönköping. Tillfällig utökning av befintligt tillstånd

9

§ 113 Serveringstillstånd; Saglam Restaurang AB (Tweed´s Inn),
Jönköping. Nytt tillstånd

10

§ 114 Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (VMCK Klubbstuga),
Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten

11

§ 115 Serveringstillstånd; Huskvarna Stadshotell AB (Huskvarna
Stadshotell) Huskvarna. Utökat tillstånd

12

§ 116 Serveringstillstånd; Tornaryd Sand Golf Club AB (Sands Golfrestaurang), Bankeryd. Ändrat tillstånd

13

§ 117 Serveringstillstånd; Feras Hakim Handelsbolag (Catarina),
Jönköping. Nytt tillstånd

15

§ 118 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Rio) Jönköping. Ändrat
tillstånd
17

Justerandes signatur

§ 119 Serveringstillstånd; Japas Kitchen Jönköping AB (Izakaya Moshi)
Jönköping. Nytt tillstånd

19

§ 120 Serveringstillstånd; MKLP Hotell AB (City Hotel, Familjen
Ericssons) Jönköping. Ändrat tillstånd

21

§ 121 Serveringstillstånd; Syskon & Mat AB (Pitchers), Jönköping.
Ändrat tillstånd

22

§ 122 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020

24

§ 123 Utredning av möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal

26

§ 124 Förslag till avtal med Hela Människan om härbärgetjänster m.m.

27

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

3

§ 125 Yttrande över ny regional handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021

28

§ 126 Uppdrag att ta fram förslag på projekt i syfte att ytterligare minska
behovet av försörjningsstöd

29

§ 127 Upphandling av stödboende för ensamkommande ungdomar

30

§ 128 Åtgärder med anledning av boendesituationen för flyktingar

31

§ 129 Yttrande över Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2017-2022

32

§ 130 Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad
värld (SOU 2017:5)

34

§ 131 Yttrande över motion om hästunderstödd terapi som behandling
och meningsfull sysselsättning

35

§ 132 Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö, 2018-2025

37

§ 133 Uppföljning av ”Ett samhälle för alla” program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018
38

Justerandes signatur

§ 134 Anmälan om personuppgiftsombud

39

§ 135 Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS 2017
(IFO+FO)

40

§ 136 Kurser och konferenser

41

§ 137 Meddelanden

42

§ 138 Anmälan om delegationsbeslut

43

§ 139 Rapporter från förrättningar

44

§ 140 Sommarhälsningar

45

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 107

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som har varit utskickad till nämnden, fastställs med följande
ändring;
− Serveringstillstånd; Nivena AB (Daloona), Jönköping, Nytt tillstånd,
utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 108

Informationsärenden
a) Genomlysning av missbruksvården
Lars Bergstrand, områdeschef, redogör, tillsammans med Isabell Mortensen
och Mats Vikhed från Länsbrukarrådet, för hur långt arbetet har kommit
med genomlysning av missbruksvården. Socialnämnden gav, den 17
januari 2017, förvaltningen i uppdrag att under 2017 genomföra en
genomlysning av missbruksvården. Genomlysningen i sin helhet, ska
återrapporteras till nämnden senast december 2017.
b) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om
semesterrekryteringen. Det finns några få luckor kvar att fylla, framförallt i
de fall personer hoppat av med kort varsel. Det är svårt att i dagsläget veta
hur stor effekt semesterbonusen haft, detta kommer att utvärderas i höst.
Socialförvaltningen har anställt ny områdeschef för försörjningsstöd, Stein
Erik Norderhaug, som kommer att börja i augusti.
c) Verksamhetsrapport maj
Janos Dios, ekonomichef, redovisar nämndens ekonomiska resultat per maj
månad. Socialnämnden har en budget på 1 357,3 mnkr för 2017. Prognosen
efter fem månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 26,9 mnkr,
vilket är en försämring sedan föregående prognos på 4,6 mnkr. Avvikelsen
återfinns inom både individ- och familjeomsorgen samt
funktionshinderomsorgen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 109

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 111 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus
Högskoleområdet), Jönköping. Tillfälligt tillstånd
b) § 112 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Studentkåren
Akademien), Jönköping. Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
c) § 113 Serveringstillstånd; Saglam Restaurang AB (Tweed´s Inn),
Jönköping. Nytt tillstånd
d) § 114 Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (VMCK Klubbstuga),
Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten
e) § 115 Serveringstillstånd; Huskvarna Stadshotell AB (Huskvarna
Stadshotell) Huskvarna. Utökat tillstånd
f) § 116 Serveringstillstånd; Tornaryd Sand Golf Club AB (Sands
Golfrestaurang), Bankeryd. Ändrat tillstånd
g) § 117 Serveringstillstånd; Feras Hakim Handelsbolag (Catarina), Jönköping.
Nytt tillstånd
h) § 118 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Rio) Jönköping. Ändrat
tillstånd
i) § 119 Serveringstillstånd; Japas Kitchen Jönköping AB (Izakaya Moshi)
Jönköping. Nytt tillstånd
j) § 120 Serveringstillstånd; MKLP Hotell AB (City Hotel, Familjen
Ericssons) Jönköping. Ändrat tillstånd
k) § 121 Serveringstillstånd; Syskon & Mat AB (Pitchers), Jönköping. Ändrat
tillstånd
Föredragande: Gunnar Olsson, alkoholhandläggare
l) § 122 Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
m) § 124 Förslag till avtal med Hela Människan om härbärgestjänster m.m.
Föredragande: Lars Bergstrand, områdeschef
n) § 126 Uppdrag att ta fram förslag på projekt i syfte att ytterligare minska
behov av försörjningsstöd
Föredragande: Carin Wiberg, funktionschef
o) § 127 Upphandling av stödboende för ensamkommande ungdomar
Föredragande: Sara Landerholm, utvecklingsledare, Karin Pilkvist,
enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 110

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 50 minuter (kl. 14:10-15:00)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 111

Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus Högskoleområdet), Jönköping. Tillfälligt tillstånd
19-2017-00056
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår, 826000-9041, nedan kallat Föreningen, ansöker om att
på serveringsstället Campus Högskoleområdet, Gjuterigatan 3C, 553 18
Jönköping, få servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
den 26 augusti 2017, mellan klockan 16:00 - 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-05
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-03-02
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället
Campus Högskoleområdet, Gjuterigatan 3C, 553 18 Jönköping, få servera
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 26 augusti 2017
mellan klockan 16:00 - 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället
Campus Högskoleområdet, Gjuterigatan 3C, 553 18 Jönköping, få servera
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 26 augusti 2017
mellan klockan 16:00 - 01:00.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 112

Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Studentkåren
Akademien), Jönköping. Tillfällig utökning av befintligt tillstånd
32-2017-00055
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår, 826000-9041, nedan kallat Föreningen, ansöker om att
på serveringsstället Studentkåren Akademien, Svavelsticksgränd 13, 553 15
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten med en utökad serveringsyta utomhus mellan den 18-31
augusti 2017, med serveringstid 11:00 – 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-03-02
Förvaltningens förslag
– Jönköpings Studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället
Studentkåren Akademien, Svavelsticksgränd 13, 553 15 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten med en utökad serveringsyta utomhus mellan den 18-31
augusti 2017 med serveringstid 11:00 – 02:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, 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, Svavelsticksgränd 13, 553 15 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten med en utökad serveringsyta utomhus mellan den 18-31
augusti 2017 med serveringstid 11:00 – 02:00.
Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 113

Serveringstillstånd; Saglam Restaurang AB (Tweed´s Inn),
Jönköping. Nytt tillstånd
17-2017-00104
Sammanfattning
Saglam Restaurang AB, 559103-6982, nedan kallat Bolaget, ansöker om att på
serveringsstället Tweed´s Inn, Klostergatan 37, 553 35 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 – 24:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-03-28
Förvaltningens förslag
– Saglam Restaurang AB, 559103-6982, beviljas att på serveringsstället
Tweed´s Inn, Klostergatan 37, 553 35 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 – 24:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Saglam Restaurang AB, 559103-6982, beviljas att på serveringsstället
Tweed´s Inn, Klostergatan 37, 553 35 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 – 24:00
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Saglam Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 114

Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (VMCK Klubbstuga),
Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten
19-2017-00119
Sammanfattning
Vätterbygdens MCK, 826001-5600, nedan kallat Föreningen, ansöker om att
på serveringsstället VMCK Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd,
Jönköping, få servera spritdrycker, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten på en avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga, mellan den
7-9 september 2017, med serveringstid mellan 11:00 - 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-04-18
Förvaltningens förslag
– Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas att på serveringsstället VMCK
Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd, Jönköping, få servera
spritdrycker, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på en
avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga mellan 7-9 september 2017 med
serveringstid mellan 11:00 - 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas att på serveringsstället
VMCK Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd, Jönköping, få servera
spritdrycker, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på en
avgränsad yta utanför VMCK klubbstuga mellan 7-9 september 2017 med
serveringstid mellan 11:00 - 01:00.
Beslutet expedieras till:
Vätterbygdens MCK

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 115

Serveringstillstånd; Huskvarna Stadshotell AB (Huskvarna
Stadshotell) Huskvarna. Utökat tillstånd
19-2017-00089
Sammanfattning
Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, nedan kallat Bolaget, ansöker om att
på serveringsstället Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, 561 32
Huskvarna, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, årligen, under perioden 1 april till 30 september, gällande ny
uteservering på Erik Dahlbergsgatan, med serveringstid mellan klockan
11:00 - 23:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-03-20
Förvaltningens förslag
– Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, beviljas att på serveringsstället
Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, 561 32 Huskvarna,
fåservera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, årligen, under perioden 1 april till 30 september gällande ny
uteservering på Erik Dahlbergsgatan, med serveringstid mellan klockan
11:00 - 23:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Huskvarna Stadshotell AB, 556717-5830, beviljas att på serveringsstället
Huskvarna Stadshotell, Erik Dahlbergsgatan 20, 561 32 Huskvarna,
fåservera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, årligen, under perioden 1 april till 30 september gällande ny
uteservering på Erik Dahlbergsgatan, med serveringstid mellan klockan
11:00 - 23:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Huskvarna Stadshotell AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 116

Serveringstillstånd; Tornaryd Sand Golf Club AB (Sands Golfrestaurang), Bankeryd. Ändrat tillstånd
18-2017-00101
Sammanfattning
Tornaryd Sand Golf Club AB, 556651-2702, nedan kallat Bolaget, har idag ett
stadigvarande serveringstillstånd gällande samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker på serveringsstället Sands golfrestaurang, Tornaryd, 564 91 Bankeryd.
Nuvarande serveringsytor på första våning gäller för allmänheten medan
nuvarande serveringsytor på våning två gäller slutna sällskap.
Bolaget ansöker om utökade serveringsytor för allmänheten på våning två;
samvarorum, konferensrum, members lounge med tillhörande terrass, trappa
och korridorer i direkt anslutning till dessa ytor samt relaxavdelningen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-01
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-03-24
Förvaltningens förslag
– Tornaryd Sand Golf Club AB, 556651-2702, beviljas att på serveringsstället
Sands golfrestaurang, Tornaryd, 564 91 Bankeryd, få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten med en utökad serveringsyta som innefattar följande ytor på andra våning; samvarorum, konferensrum, members lounge med tillhörande terrass, trappa och korridorer i direkt
anslutning till dessa ytor.
– Bolaget beviljas att servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till
allmänheten i relaxavdelningen med villkor om bordsservering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Tornaryd Sand Golf Club AB, 556651-2702, beviljas att på serveringsstället
Sands golfrestaurang, Tornaryd, 564 91 Bankeryd, få servera samtliga
tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten med en utökad serveringsyta som innefattar följande ytor på andra våning; samvarorum, konferensrum, members lounge med tillhörande terrass, trappa och korridorer i direkt
anslutning till dessa ytor.
– Bolaget beviljas att servera samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till
allmänheten i relaxavdelningen med villkor om bordsservering.
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Tornaryd Sand Golf Club AB
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§ 117

Serveringstillstånd; Feras Hakim Handelsbolag (Catarina),
Jönköping. Nytt tillstånd
17-2017-00113
Sammanfattning
Feras Hakim Handelsbolag, 969782-9738, nedan kallat Bolaget, ansöker om att
på serveringsstället Catarina, Rosenlundstorget 1, 554 54 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 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-04-05
Förvaltningens förslag
– Feras Hakim Handelsbolag, 969782-9738, avslås att på serveringsstället
Catarina, Rosenlundstorget 1, 554 54 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.
– Bolaget beviljas att på serveringsstället Catarina, Rosenlundstorget 1, 554
54 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 - 23:00 med en prövotid på ett (1)
år.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens
förslag, med ändringen att prövotiden endast ska gälla för uteserveringen.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag, med Ola Nilssons (KD) ändring.
Socialnämndens beslut
– Feras Hakim Handelsbolag, 969782-9738, avslås att på serveringsstället
Catarina, Rosenlundstorget 1, 554 54 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.
– Bolaget beviljas att på serveringsstället Catarina, Rosenlundstorget 1, 554
54 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 11:00 - 01:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

15

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

och på uteservering mellan klockan 11:00 - 23:00. Uteserveringen med en
prövotid på ett (1) år.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Feras Hakim Handelsbolag
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§ 118

Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Rio) Jönköping. Ändrat
tillstånd
18-2017-00130
Sammanfattning
Jönköpings Studentkår, 826000-9041, nedan kallat Föreningen, ansöker om att
på serveringsstället Rio, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt på uteservering i anslutning till befintlig restauranglokal, innefattande
markplan utanför restaurangen inklusive intilliggande trappytor, med en
serveringstid mellan klockan 11:00 - 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-05-03
Förvaltningens förslag
– Jönköpings 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, året runt, på uteserveringen,
innefattande markplan utanför restauranglokalen, mellan klockan 11:00 01:00.
– Avslå ansökan om serveringsyta på uteserveringen innefattande
intilliggande trappytor.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, 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 Rio,
Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, på uteserveringen,
innefattande markplan utanför restauranglokalen, mellan klockan 11:00 01:00.
– Avslå ansökan om serveringsyta på uteserveringen innefattande
intilliggande trappytor.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
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Beslutet expedieras till:
Jönköpings Studentkår
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§ 119

Serveringstillstånd; Japas Kitchen Jönköping AB (Izakaya Moshi)
Jönköping. Nytt tillstånd
17-2017-00043
Sammanfattning
Japas Kitchen Jönköping AB, 556907-9469, ansöker om att på serveringsstället
Izakaya Moshi, Barnarpsgatan 16, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus mellan
klockan 11:00 - 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 - 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-09
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-02-23
Förvaltningens förslag
– Delegation ges till socialnämndens ordförande, att i samråd förste samt
andre vice ordförande, fatta följande beslut, när Bolaget har inkommit med
de saknade handlingar som krävs för att meddela ett serveringstillstånd;
– Japas Kitchen Jönköping AB, 556907-9469, beviljas att på
serveringsstället Izakaya Moshi, Barnarpsgatan 16, 553 16 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, året runt, inomhus med serveringstid mellan klockan 11:00
- 01:00.
– Japas Kitchen Jönköping AB, 556907-9469, beviljas att på
serveringsstället Izakaya Moshi, Barnarpsgatan 16, 553 16 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, året runt, på uteserveringen med serveringstid mellan
klockan 11:00 - 01:00 med en prövotid på ett år mellan klockan 24:00 01:00.
– Avslå ansökan om serveringstid på uteserveringen mellan klockan
24:00 - 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
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Socialnämndens beslut
– Delegation ges till socialnämndens ordförande, att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, när Bolaget har inkommit med de saknade
handlingar som krävs för att meddela ett serveringstillstånd;
– Japas Kitchen Jönköping AB, 556907-9469, beviljas att på
serveringsstället Izakaya Moshi, Barnarpsgatan 16, 553 16 Jönköping,
få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, året runt, inomhus med serveringstid mellan klockan
11:00 - 01:00.
– Japas Kitchen Jönköping AB, 556907-9469, beviljas att på
serveringsstället Izakaya Moshi, Barnarpsgatan 16, 553 16 Jönköping,
få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, året runt, på uteserveringen med serveringstid mellan
klockan 11:00 - 01:00 med en prövotid på ett år mellan klockan 24:00
- 01:00.
– Avslå ansökan om serveringstid på uteserveringen mellan klockan
24:00 - 01:00.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av detta
ärende.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Japas Kitchen Jönköping AB
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§ 120

Serveringstillstånd; MKLP Hotell AB (City Hotel, Familjen
Ericssons) Jönköping. Ändrat tillstånd
18-2017-00139
Sammanfattning
MKLP Hotell AB, 556444-0104, nedan kallat Bolaget, ansöker om att på
serveringsstället City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, 553 15
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten årligen med en utökad serveringtid på uteserveringen mellan
klockan 11:00 -12:00 och mellan klockan 22:00 - 24:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-08
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-05-12
Förvaltningens förslag
– MKLP Hotell AB, 556444-0104, beviljas att på serveringsstället City Hotel,
Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, 553 15 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
årligen med en utökad serveringstid mellan klockan 11:00 - 12:00 och
mellan klockan 22:00 - 24:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– MKLP Hotell AB, 556444-0104, beviljas att på serveringsstället City Hotel,
Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, 553 15 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
årligen med en utökad serveringstid mellan klockan 11:00 - 12:00 och
mellan klockan 22:00 - 24:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
MKLP Hotell AB
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§ 121

Serveringstillstånd; Syskon & Mat AB (Pitchers), Jönköping.
Ändrat tillstånd
18-2017-00144
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, med en utökad serveringstid på
uteserveringen mellan klockan 23:00 - 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2017-06-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-05-18
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, med en utökad serveringstid
på uteserveringen mellan klockan 23:00 - 24:00.
– Avslag på sökt serveringstid mellan klockan 00:00 - 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens
förslag med ändringen att Bolaget beviljas en utökad serveringstid på
uteserveringen mellan klockan 23:00-01:00, med en prövotid på ett (1) år.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag, med Ola Nilsson (KD) ändring.
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, med en utökad serveringstid
på uteserveringen mellan klockan 23:00 - 01:00, med en prövotid på ett (1)
år.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
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Beslutet expedieras till:
Syskon & Mat AB
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§ 122

Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020
Sn/2017:72 041
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om reviderade ekonomiska ramar för VIP
2018-2020 på sammanträdet, den 27 april 2017. Direktiv och innehåll i
ramarna erhölls i särskild skrivning från stadskontoret daterad 2017-04-03.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-08
Förslag till Verksamhets- och investeringsplan 2018-2020, daterat 2017-06-08
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen har upprättat två förslag till VIP 2018-2020: ett 98 %
alternativ samt ett 99 % alternativ. Socialnämnden godkänner de upprättade
förslagen.
− Förslagen översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
juni 2017. De fackliga representanterna har inkommit med en gemensam
skrivning, som bifogats det protokoll som delgetts nämnden inför
sammanträdet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att alliansens besluts-pm
gällande Förslag till Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020,
översänds till kommunstyrelsen, tillsammans med förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella Sjöberg (S), Christer
Sjöberg (S), Per-Åke Göransson (MP) samt Mats Kåremalm (V), lämnar
följande anteckning till protokollet:
Jönköping är som helhet en välmående och bra kommun att bo och verka i.
Trots detta finns det behov av omfattande satsningar för att nå ett mer jämlikt
Jönköping där ekonomiska och sociala skillnader kan utjämnas. På samma sätt
som vi mäter ekonomisk och ekologisk hållbarhet bör vi fördjupa kunskapen
om den sociala hållbarheten.
Svårigheten att rekrytera personal till socialtjänsten slår hårt mot den personal
som finns hos oss men också mot de medborgare som på olika sätt möter
verksamheten och är i behov av stöd.
Socialpolitiken måste breddas och vara en aktiv del i barnen och de ungas
vardag och bygga på tidiga och förebyggande insatser. Vi måste alltid ha
Justerandes signatur
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beredskap för det akuta men måste stärka förmågan att förhindra att dessa
situationer uppstår.
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Vi vill vidareutveckla
arbetet med att stödja barn och vuxna som befinner sig i sådana situationer.
Insatserna ska vara av både kort- och långsiktig karaktär och handla om
rådgivning och praktiskt stöd.
Det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Skador och
sjukdomar kan leda till funktionsnedsättning, men det är först i mötet med en
otillgänglig omgivning, som det utgör ett funktionshinder.
Därför vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utarbeta en social översiktsplan
Införa en social investeringsfond
Genomlysa den psykosociala arbetsmiljön, överanställa fältassistenter
och socialsekreterare
Utveckla verksamheten med familjehem
Satsa på förebyggande arbete mot våld i nära relationer
Rikta resurser för att stödja barnen i hemmen tillsammans med familjen
genom så kallade familjestödjare (före detta hemmahosare)
Bredda utbudet av kulturaktiviteter inom funktionshinderomsorgen
Utreda stödet till anhöriga
Förbättra personliga assistenters arbetsvillkor och möjligheter till
kompetensutveckling

Socialnämndens beslut
– Förvaltningen har upprättat två förslag till VIP 2018-2020: ett 98 %
alternativ samt ett 99 % alternativ. Socialnämnden godkänner de upprättade
förslagen.
– Alliansens besluts-pm gällande Förslag till Verksamhets- och
investeringsplan (VIP) 2018-2020, översänds till kommunstyrelsen,
tillsammans med förvaltningens förslag.
Icke deltagande i beslut
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella Sjöberg (S), Christer
Sjöberg (S), Per-Åke Göransson (MP), Mats Kåremalm (V) samt Lizette
Bülow (SD) deltar ej i beslutet av detta ärende.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
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§ 123

Utredning av möjligheten att i högre grad använda så kallade
bemanningspooler med tillsvidareanställd personal
Sn/2015:137 020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2016 (§ 12) att berörda nämnder,
däribland socialnämnden och äldrenämnden, fick i uppdrag att fortsätta sitt
utvecklingsarbete och förbättra sättet att arbeta med bemanningspooler med
tillsvidareanställd personal i syfte att minska behovet av timanställningar.
Avrapportering av detta arbete ska ske senast i juni 2017. Denna tjänsteskrivelse utgör socialförvaltningens svar på detta uppdrag (Ks/2015:262-026).
Beslutsunderlag
Socialförvaltingens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Sn § 218 inkl. tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-12
Kf § 12 med kommunalrådsyttranden (2016)
Förvaltningens förslag
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på stadskontorets
begäran att inkomma med redovisning i ärendet.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
juni 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Vad som anförs i tjänsteskrivelsen utgör nämndens svar på stadskontorets
begäran att inkomma med redovisning i ärendet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 124

Förslag till avtal med Hela Människan om härbärgetjänster m.m.
Sn 2017:69 740
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 21 mars 2017 (§ 52) genom ett inriktningsbeslut
att ge socialförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till avtal med
Hela Människan Jönköping om härbärgetjänster med mera. Enligt beslutet ska
förslaget återrapporteras till nämnden senast i juni 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24
Förslag till Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden ingår överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Hela Människan Jönköping i enlighet med socialförvaltningens
förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ingår överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Hela Människan Jönköping i enlighet med socialförvaltningens
förslag.
Beslutet expedieras till:
Hela Människan Jönköping
Lars Bergstrand
Marita Mellqvist
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§ 125

Yttrande över ny regional handlingsplan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021
Sn/2017:67 741
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Jönköpings län har remitterat Strategi och åtgärdsprogram för
alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2017-2021 till bland andra
Jönköpings kommun.
Strategidokumentet är en del i att anpassa den nya nationella ANDT-strategin
till de regionala förutsättningarna. Strategin och åtgärderna omfattar i huvudsak
insatser som berörs av ANDT, men kopplas även till länets folkhälso- och
brottsförebyggande arbete.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-03
Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbete i Jönköpings län 2017-2021
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden ser positivt på handlingsplanen och samverkan mellan
regionala och lokala aktörer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden ser positivt på handlingsplanen och samverkan mellan
regionala och lokala aktörer.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 126

Uppdrag att ta fram förslag på projekt i syfte att ytterligare minska
behovet av försörjningsstöd
Sn2016:187 760
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt socialnämnden att i samverkan med
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag på projekt i syfte att
ytterligare minska beroendet av försörjningsstöd. Uppdraget skulle ha
redovisats i maj 2017. Ärendet har fördröjts på grund av byte av områdeschef
inom försörjningsstödet.
Den goda konjunkturen kombinerad med ett målinriktat arbete inom socialtjänsten att stödja bidragsberoende personer till egen försörjning har gett goda
resultat. Utbetalningarna av försörjningsstöd ligger i Jönköpings kommun på
en förhållandevis låg nivå jämfört med kommuner av motsvarande storlek.
Samarbetet mellan socialförvaltningen och kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA, är väl fungerande. Det erbjuds en mångfald insatser riktade
till personer med försörjningsstöd. Diskussionen om nya arbetsformer och
projekt pågår successivt. Under 2017 har nya insatser påbörjats och ytterligare
insatser och verksamheter planeras. Dessa är framför allt riktade till nyanlända
kvinnor och män. Speciella satsningar görs för att nyanlända kvinnor ska
komma in på arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-26
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-26
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämndens yttrande, daterat 2017-05-26, godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämndens yttrande, daterat 2017-05-26, godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes signatur
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§ 127

Upphandling av stödboende för ensamkommande ungdomar
Sn/2016:147 710
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 21 mars 2017 att en upphandling av stödboendeplatser för ensamkommande ungdomar ska genomföras. Ett förslag till
förfrågningsunderlag inför kommande upphandling har tagits fram. Socialförvaltningens förslag innebär en något förändrad målgrupp jämfört med
nämndens inriktningsbeslut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24
Förfrågningsunderlag stödboende för ensamkommande ungdomar (sekretess)
Förvaltningens förslag
− Förfrågningsunderlaget godkänns och utgör underlag för upphandling.
MBL-behandling
Överläggning i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
juni 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Förfrågningsunderlaget godkänns och utgör underlag för upphandling.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Sara Landerholm
Karin Pilkvist
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§ 128

Åtgärder med anledning av boendesituationen för flyktingar
Sn/2017:95 130
Sammanfattning
De personer som anvisades till Jönköpings kommun under 2016 har haft svårt
att erhålla en bostad i kommunen. Som en del av en kortsiktig och tillfällig
lösning har socialtjänsten med stöd av socialtjänstlagen etablerat tillfälliga
lösningar, vilka kallats genomgångsboenden. Den stora bostadsbristen gör nu
att läget blir allt mer akut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-08
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-08
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2017-05-08
godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens
förslag med tillägget att socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga,
daterad 2017-05-08, översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag, med Ola Nilssons (KD) tillägg.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2017-05-08
godkänns, och översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

31

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 129

Yttrande över Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram
2017-2022
Sn/2017:80-010
Sammanfattning
Socialnämnden har av tekniska nämnden beretts tillfälle att yttra sig över
Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram för åren 2017-2022 som
tagits fram av Arbetsgruppen för samhällsplanering, den s.k. ASP-gruppen.
Programmet ger en redovisning av mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen,
aktuella läget på bostadsmarknaden, bostadsbehovet, regionalt perspektiv på
bostadsförsörjningen samt nyproduktionen av bostäder. Sedan 2013 tas
programmet fram vartannat år och däremellan görs en kortare uppföljning samt
revidering av projektplanen som fastställs av kommunfullmäktige.
Socialtjänsten är positiv till bostadsbyggande inom föreslagna områden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-24
Förslag till kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022
Förvaltningens förslag
Förslag till tekniska nämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.
Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialtjänstens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lizette Bülow (SD), yrkar avslag med hänvisning till protokollsanteckning.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
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Protokollsanteckning
Lizette Bülow (SD), lämnar följande anteckning till protokollet:
Sverigedemokraterna är för att bygga fler lägenheter i Jönköping.
Sverigedemokraterna kan dock inte ställa sig bakom en prioritering av
nybyggnationer för nyanlända. Det finns många, både unga och äldre, som är i
behov av bostad. Om någon ska få en gräddfil till boende, borde det vara en
självklarhet att redan befintliga medborgare prioriteras. Annars ska ingen få
någon gräddfil, var och en får ställa sig i kö, och nöja sig med den plats man
kommer på.
Socialnämndens beslut
Förslag till tekniska nämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör remissvar till tekniska nämnden
rörande Förslag till Kommunalt Bostadsförsörjningsprogram 2017-2022.
Bostadsbristen och den uteblivna planerade byggnationen skapar en tydlig
konsekvens för socialtjänstens målgrupper i allmänhet och för de grupper
där bostadsbristen är akut i synnerhet. Nämnda förhållanden gör att skäliga
boendeförhållanden inte kan upprätthållas och att samhället istället belastas
med dyra tillfälliga lösningar. Det är därför socialtjänstens uttalade önskan
att kommunen tillämpar de verktyg som redovisats i programmet för att i
möjligaste mån undvika dessa situationer.
Reservation
Lizette Bülow (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsavdelningen
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§ 130

Yttrande över betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad
värld (SOU 2017:5)
Sn/2017:81 709
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans över statens offentliga
utredning "Svensk social trygghet i en globaliserad värld" (SOU 2017:05).
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande.
Socialförvaltningen ser positivt på de förslag som berör socialtjänstens
verksamhet, vilka framförallt återfinns i den del av utredningen som berör EUmedborgares rätt till sociala trygghetssystem i Sverige.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Sammanfattning ur SOU 2017:05 "Svensk social trygghet i en globaliserad
värld"
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Nämndens yttrande avges i enlighet med vad som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Nämndens yttrande avges i enlighet med vad som framkommer i
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 131

Yttrande över motion om hästunderstödd terapi som behandling och
meningsfull sysselsättning
Sn/2017:76 711
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Kristian
Aronsson remitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att genomföra de
remisser som fordras för att kunna behandla motionen.
Socialnämnden tillsammans med utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden har
att till kommunstyrelsen inkomma med remissvar före den 11 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-10
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-10
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med
bilaga, daterade 2017-05-10, utgör nämndens yttrande över motion om
hästunderstödd terapi som behandling och meningsfull sysselsättning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L och Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med
bilaga, daterade 2017-05-10, utgör nämndens yttrande över motion om
hästunderstödd terapi som behandling och meningsfull sysselsättning.
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Reservation
Lizette Bülow (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 132

Yttrande över Program för hållbar utveckling – miljö, 2018-2025
Sn/2017:68 010
Sammanfattning
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 4 april 2017 rörande Program
för hållbar utveckling – miljö, 2018-2025. Socialnämnden har möjlighet att
yttra sig i ärendet senast den 22 juni 2016. Nämnden ska i sitt yttrande ta
ställning till ändringar och tillägg i programmet och ta ställning till om föreslagna förändringar ryms inom befintliga budgetramar eller om extra medel
behöver anslås. Nämnden ges också möjlighet att vid behov föreslå nya mål
eller åtgärder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-06-01
Remisshandling, daterad 2017-04-03
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
− Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter
och kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2017-06-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
– Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de synpunkter
och kommentarer som redovisas i bilaga till tjänsteskrivelse, daterad
2017-06-01.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Annelie Wiklund, stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 133

Uppföljning av ”Ett samhälle för alla” program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018
Sn/2015:194 750
Sammanfattning
Aktuellt ärende gäller ”Ett samhälle för alla”, programmet för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, och innehåller en halvtidsrapport
av funktionshinderpolitiska programmet. Med anledning av uppföljning till och
med juni 2017 uppdras samtliga nämnder att sammanställa en särskild redogörelse för de aktiviteter som nämnden fått utskjutna i verksamhetssystemet
Stratsys. Genomgång görs inom de två perspektiven medborgare och verksamhet, vad uppdragen är för socialnämnden samt uppföljning och analys för 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-23
Förvaltningens förslag
– Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska programmet, som redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppföljningen av det funktionshinderpolitiska programmet, som redovisas i
bilagan till tjänsteskrivelsen, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kristine Andreassen
Ulrika Karlsson
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§ 134

Anmälan om personuppgiftsombud
Sn/2017:88 700
Sammanfattning
Av reglementet för socialnämnden framgår att nämnden ansvarar för
behandlingen av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde. Det
innebär att nämnden är personuppgiftsansvarig. Nämnden kan utse ett
personuppgiftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas på ett
korrekt och lagligt sätt. Uppgifter om vem som är personuppgiftsombud ska
anmälas till Datainspektionen.
Lars Bergstrand tillsammans med Claes Otterborg är sedan tidigare utsedd till
personuppgiftsombud. Med anledning av att Lars Bergstrand har bytt tjänst
behöver nämnden nu utse ett nytt personuppgiftsombud. Socialförvaltningen
föreslår att den tillträdande administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter
Lars Bergstrand som personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-09
Förvaltningens förslag
− Administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter Lars Bergstrand som
personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Administrativa chefen Lisen Prinzencreutz ersätter Lars Bergstrand som
personuppgiftsombud från och med den 1 augusti 2017.
Beslutet expedieras till:
Datainspektionen
Stadskontoret
Lisen Prinzencreutz
Lars Bergstrand
Claes Otterborg
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§ 135

Rapportering av ej verkställda beslut enl SoL och LSS 2017
(IFO+FO)
Sn/2017:20 700
Sammanfattning
En gång per kvartal ska socialnämnden lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt
4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för respektive beslut, och hur många av besluten som inte har verkställts på
nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-05-29
Statistikrapport, daterad 2017-05-29
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen som har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen som har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna
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§ 136

Kurser och konferenser
a) Mänskliga rättighetsdagarna, den 9-10 november 2017, Jönköping
b) Konferens – Förbättringsresan, den 1 september 2017, Linköping

Socialnämndens beslut
a) Anders Carlsson (M), Arnold Sigonius (C), Rebecka Karlsson (L), Karin
Widerberg (S), Per-Åke Göransson (MP) samt Gabriel Marko (S), utses att
delta.
b) Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S), utses att delta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

41

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-06-20

§ 137

Meddelanden
a) Beslut från kommunfullmäktige
– 2017-04-27 § 94 Reviderade ekonomiska ramar för 2018-2020
(Dnr: Sn 2017:72)
b) Beslut från kommunstyrelsen
– 2017-04-26 § 107 Anhållan från utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden om uttag av ej utnyttjade statsbidrag för
flyktingverksamhet
(Dnr: Sn 2017:29)
– 2017-05-31 § 155 Yttrande över promemoria ”Förslag om ändrade
övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” (prop. 2016/17:106)
(Dnr: Sn 2017:62)
c) Protokoll från kommunstyrelsens välfärdsutskott, 2017-04-26.
d) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2017-06-12
e) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
– 2017-05-12, Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn eller
unga vid HVB Kärrarp i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2017:37)
– 2017-05-12, Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn eller
unga vid HVB Grevégården i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2016:55)
– 2017-05-12, Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn eller
unga vid Norrahammars HVB i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2016:55)
– 2017-05-15, Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och
unga vid Vårsol Sara väster i Jönköping
(Dnr: Sn 2016:55)
– 2017-06-15, Anmälan enligt lex Sarah från Socialförvaltningen i
Jönköpings kommun avseende personlig assistans och daglig verksamhet
enligt LSS
(Dnr: Sn 2017:65)
f) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
(Dnr: Sn 2017:16)
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur
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§ 138

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-05-04
b) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-05-04
c) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-05-11
d) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-06-05
e) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-06-05
f) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-06-05
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur
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§ 139

Rapporter från förrättningar
Karin Widerberg (S), har deltagit vid kommunala rådet –
funktionshinderfrågor, den 31 maj 2017.
Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S), Gunnel Granberg (SD), Ulla
Gunnevik Sandstedt (KD) och Per-Åke Göransson har deltagit på ”Funk i 4D”,
två dagar om tillgänglighet, den 23-24 maj 2017. (Ulla Gunnevik Sandstedt
(KD) samt Per-Åke Göransson (MP) deltog den 23 maj, övriga deltog båda
dagarna.
Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har deltagit vid
Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens möte, den 8 juni 2017.
Ola Nilsson (KD), Rebecka Karlsson (L), Karin Widerberg (S) och Lenah
Wendelius Andersson (S), har deltagit vid konferens om bostadsförsörjning,
den 19 juni 2017.
Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har deltagit vid informationsmöte
på Kyrkskolans HVB-hem, den 19 juni 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Sommarhälsningar
Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) tackar övriga nämnden för gott
samarbete under våren, samt tackar förvaltningens medarbetare för det väl
utförda arbetet under första halvåret.
Socialdirektör Karl Gudmundsson tackar nämnden för bra samarbete och
önskar en god sommar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

45

Besluts-pm 2017-06-20

Alliansens besluts-pm gällande Förslag till
Verksamhets- och investeringsplan (VIP) 2018-2020
Välfärden utgör kommunens kärnverksamhet och måste prioriteras.
Det är därför angeläget att stärka förutsättningarna för en långsiktigt hållbar verksamhet
inom socialnämndens ansvarsområde. Nämndens tre funktioner är
•
•
•

Individ- och familjeomsorg (med barn och ungdom, missbruksvård och
försörjningsstöd inklusive invandrar- och flyktingservice och våld i nära relation),
Funktionshinderomsorg (med arbete/assistans, boende/korttids, socialpsykiatri/
resurs och myndighetsenheten FO) och
Ensamkommande barn (med myndighet, boende och tolk- och översättarservice).

Rekrytering och omställningsbehov
De utmaningar kring rekrytering som socialnämnden upplever bör nyttjas för ett positivt
förändringsarbete. Det kan handla om att använda mer välfärdsteknik, genomföra nödvändiga omställningar, satsa på personalen, chefs- och ledarskapsutveckling samt
anställa alternativa yrkesgrupper. Dessa senare kan vara servicepersonal för uppgifter av
icke vård- och omsorgsgivande karaktär och andra yrkesgrupper till stöd för socionomer inom
myndighetsutövning. Detta är viktigt för att säkerställa kvalitet och långsiktig hållbarhet.
Sådana förändringar kan samtidigt ge initiala utvecklingskostnader, och bör kombineras
med en stärkt intern utbildningsstrategi, som kan vara nämndsgemensam.

Kostnader som ökar kraftigt
Nämnden ser ett behov av att stävja kostnadsutvecklingen för konsulentstödda familjehem
och söker därför ett mandat att fasa ut dem under en rimlig tidsperiod. Detta bygger på
fortsatta satsningar på den egna och länsgemensamma rekryteringen, implementering av
metoden Signs of Safety och andra verktyg som sätter barnets bästa i centrumen samt en
tydlig och gemensam målbild bland profession, nämnd och politiken i stort. På längre sikt
innebär detta en kostnadseffektivisering, men ger också initialt ökade utvecklingskostnader.
Även inom område personlig assistans upplever nämnden kraftigt ökade kostnader, primärt
till följd av att staten skjuter över kostnader till kommunen, när nya och gamla beslut
prövas av Försäkringskassan utifrån ny praxis. Här ser nämnden det svårt att göra
motsvarande besparingar.

Av förvaltningen föreslagna besparingar
Nämnden anser att flera av förvaltningens förslag på besparingar och förstärkningar kan
genomföras, men bedömer att t.ex. kostnaderna inom försörjningsstöd kommer öka senare
i budgetperioden och att besparingar på personal därför endast kan ske inledningsvis.

Tabell 1. För nämnden acceptabla besparingar/förstärkningar
Personalkostnader
försörjningsstöd
Minskade hyressubventioner
(Infasning under 3 år)
Ökade intäkter boendestöd
(Infasning under 3 år)
Höjd avgift mat gruppbostäder
(infasning under 3 år)
2 servicebostäder
Besparing gemensam verksamhet

Budget 2018
-1,6

Plan 2019
-0,8

Plan 2020
-0,0

-0,9

-1,5

-2,1

-0,3

-0,4

-0,5

-0,2

-0,3

-0,4

-8,0
-1,25
-12,25

-8,0
-1,25
-12,25

-8,0
-1,25
-12,25

Nämnden står bakom förvaltningens bedömning att ett större procentuell besparingskrav
kan läggas på nämnd och gemensam verksamhet. Förstärkningar genom ökade avgifter och
minskade subventioner bör ske genom en infasning under planperiodens 3 år. Besparingen
på hela verksamheten behövs endast om 98%-alternativet blir aktuellt, och nämnden anser
att besparingen då kan ske genom en generell besparing på all verksamhet, genom en riktad
besparing på icke lagstadgad verksamhet eller genom en kombination av dessa. En generell
besparing om cirka 1% på all verksamhet (utöver nämnd och gemensamhet) innebär
ytterligare 12,25 mnkr.
Nämnden anser att uppdrag i denna situation bör ges åt nämnden att besluta om hur en
sådan besparing ska fördelas, men att kommunfullmäktige pekar ut vilka icke lagstadgade
verksamheter nämnden inte får förändra nämnvärt.

Tabell 2. Icke lagstadgade verksamheter
Familjecentraler
Generellt föräldrastöd
Barn- och ungdomshälsan
Fältverksamheten
Råd och service inom missbruk
Försäkringsmedicinska utredningar
Mottagningen för våldsutsatta / alternativ till våld
Stöd till arbete med EU-migranter
Arbetslivsinriktad daglig verksamhet
Träffpunkter inom FO
Metodarbete inom FO
I övrigt ställer sig nämnden bakom förvaltningens tjänsteskrivelse.
För Alliansgruppen i Socialnämnden Jönköpings kommun

Ola Nilsson (KD)

