JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:20, 13:20-15:45

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Jan Walgeby (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Eva Stråth (KD)
Gabriel Marko (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)
ersätter Anders Carlsson (M) § 176-177
§ 178-195 (10:00-15:45)

ersätter Rebecka Karlsson (L)
ersätter Karin Widerberg (S)
§ 176-177 (08:30-11:00)
ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 178-195

Övriga närvarande

Jan Walgeby (M) § 178-195
Caroline Stendahl (M)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S) § 177 c - 177 d (10:00-15:45)
Lennart Tehage (S)
Gunvor Runström (MP)
Gunnel Granberg (SD) § 178-195 (13:20-15:45)
Lena Pettersson, personalchef, § 177 a
Kajsa Johansson, rekryteringskonsult, § 177 a
Janos Dios, ekonomichef, § 177 b
Marianne Lillieberg, funktionschef, § 177 c
Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten, § 180-185
Robin Jansson, alkoholhandläggare, § 180-185
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 186-187
Mia Chaib, enhetschef, § 186-187
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör, § 176-178
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Arnold Sigonius

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-10-24, kl. 08:30

Underskrifter

Paragrafer 176-195 (ej § 180,183,186)

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Arnold Sigonius

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

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

Socialnämnden § 176-195 (ej § 180, 183, 186)

Datum för sammanträdet

2017-10-17

Datum för anslags uppsättande

2017-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-11-16
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:20, 13:20-15:45

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Elisabeth Wahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Eva Stråth (KD)
Gabriel Marko (S)
Eric Winbladh (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)

ersätter Rebecka Karlsson (L)
ersätter Karin Widerberg (S)
ersätter Gabriella Sjöberg (S)

Övriga närvarande

Jan Walgeby (M)
Caroline Stendahl (M)
Lennart Tehage (S)
Gunvor Runström (MP)
Gunnel Granberg (SD)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Arnold Sigonius

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-10-24, kl. 08:30

Underskrifter

Paragrafer 180,183,186

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 180, 183, 186

Datum för sammanträdet

2017-10-17

Datum för anslags uppsättande

2017-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-11-09

1

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 176 Fastställande av dagordning

4

§ 177 Informationsärenden

5

§ 178 Föredragning i sakärenden

7

§ 179 Partigruppvisa överläggningar

8

§ 180 Serveringstillstånd; Grand Hotel Jönköping AB
(Jönköpings teater) Jönköping, Ändrat tillstånd

9

§ 181 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
(Campus Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten

10

§ 182 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
(Kinnarps Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten

11

§ 183 Serveringstillstånd; Stuk kafé i Jönköping AB (Stuk) Jönköping,
Nytt tillstånd

12

§ 184 Serveringstillstånd; Kapris Mat & Event AB (Kapris) Jönköping,
Ändrat tillstånd

13

§ 185 Uppdrag till förvaltningen att analysera domstolsbeslut i
serveringsärenden år 2015-2017

14

§ 186 Yttrande över Motion om kommunens ansvar för ensamkommande
ungdomar

15

§ 187 Boendesituationen för flyktingar som anvisats till Jönköpings
kommun

16

§ 188 Yttrande över Plan för friluftsliv 2018-2023

17

§ 189 Yttrande över Plan för idrott 2018-2023

18

§ 190 Yttrande över betänkandet Förslag för ett långsiktigt arbete för
en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

19

§ 191 Halvtidsrapport av ”Ett samhälle för alla” program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018

20

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

21

§ 193 Meddelanden

22

§ 194 Anmälan om delegationsbeslut

23

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 195 Rapporter från förrättningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

24

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 176

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 177

Informationsärenden
a) Semesterperioden 2017
Kajsa Johansson från Rekryteringsenheten berättar hur förvaltningen
arbetat för att rekrytera vikarier inför semesterperioden. Ett stort antal
medier och arenor användes för marknadsföring. Därefter redovisas
resultatet av en enkät som skickats dels till de som ansökt om sommarjobb i
förvaltningen och dels till alla som fått sommarjobb.
Den semesterbonus som infördes inför årets semesterperiod, och som
innebar att man som semestervikarie fick mer pengar ju fler veckor man
jobbade, tycks enligt enkätsvaren ha varit en viktig anledning till varför
många sökte. Den spelade således stor roll i att man lyckades lösa
bemanningen under semesterperioden. Sammanfattningsvis visar enkäten
att 92 procent av semestervikarierna trivdes bra, där en viktig anledning var
hjälpsamma kollegor. Vidare skulle 93 procent rekommendera andra att
sommarjobba i förvaltningen. Noterbart är att större andel män sökt
sommarjobb detta år, även om kvinnliga sökanden fortfarande är i
majoritet.
b) Månadsrapport, september 2017
Janos Dios, ekonomichef, redovisar nämndens ekonomiska resultat per
september månad. Socialnämnden har en budget på 1 384,4 mnkr för 2017.
Prognosen efter nio månader visar på en negativ avvikelse mot budget på
40,8 mnkr, vilket är en förbättring sedan föregående prognos på 1,5 mnkr.
Det är prognosen för försörjningsstöd som har förbättrats. Den negativa
avvikelsen är relativt jämt fördelad mellan individ- och familjeomsorgen
samt funktionshinderomsorgen.
c) Hälso- och sjukvårdsfunktionen, samt ny lagstiftning
Marianne Lillieberg, funktionschef för den kommunala hälso- och
sjukvården, lämnar en lägesrapport från projektet som ska säkerställa en
trygg och säker vård för personer som är utskrivningsklara från sjukhus.
Bakgrunden till projektet är bland annat en ny lagstiftning som träder i kraft
i januari 2018, ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård (2017:612).” Intentionen med lagen är att personer inte ska ligga
på sjukhus om man inte behöver det, och att vårdplanering ska ske i
hemmet hos den enskilde. För att åstadkomma detta krävs förbättrad
samverkan mellan inblandade aktörer.
I det regionala projektet har två processer identifierats som grundläggande
för att åstadkomma lagens intentioner och som man därför behöver
säkerställa: en trygg och säker vård vid in- och utskrivning från sjukhus
samt en trygg och säker vård och omsorg hemma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

Styrgrupp i projektet är den så kallade ReKo-gruppen, med representanter
från regionen och länets kommuner. Därutöver finns flera grupper som
fokuserar på olika områden – vårdsamordning, mobila team, digitala
lösningar och stödstrukturer.
Den 15 januari kommer en ny vårdsamordningsprocess för Jönköpings län
att träda i kraft. Denna process gäller personer i alla åldrar som efter
utskrivning från sluten vård behöver fortsatta insatser från socialtjänst,
kommunalt finansierad hälso- och sjukvård eller den landstingsfinansierade
öppna vården.
d) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om att ett
bostadsmöte har ägt rum med Migrationsverket och Länsstyrelsen,
budskapet till Länsstyrelsen är att Jönköpings kommun har bostadsbrist och
stora svårigheter att ordna boende till de som blivit anvisade till
kommunen.
Socialchefsdagarna har ägt rum och nästa år, 2018, är det Jönköpings tur att
anordna evenemanget.
Arbetsmiljöverket har utfört en inspektion av socialsekreterarnas
arbetsmiljö, den 31 augusti 2017. Syftet var att förebygga ohälsa som kan
uppstå på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.
Planeringsverktyget TES, där biståndsbedömning läggs in för att sedan
tidsplaneras, håller på att införas för bland annat personlig assistans.
Verktyget har inte fungerat som det ska och har inneburit extra
administration.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 178

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 180 Serveringstillstånd; Grand Hotel Jönköping AB (Jönköpings teater)
Jönköping, Ändrat tillstånd
b) § 181 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Campus
Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten
c) § 182 Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Kinnarps
Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten
d) § 183 Serveringstillstånd; Stuk kafé i Jönköping AB (Stuk) Jönköping, Nytt
tillstånd
e) § 184 Serveringstillstånd; Kapris Mat & Event AB (Kapris) Jönköping,
Ändrat tillstånd
f) § 185 Uppdrag till förvaltningen att analysera domstolsbeslut i
serveringsärenden år 2015-2017
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten
g) § 186 Yttrande över Motion om kommunens ansvar för ensamkommande
ungdomar
h) § 187 Boendesituationen för flyktingar som anvisats till Jönköpings kommun
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, Mia Chaib, enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

7

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 179

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 14:15-14:45)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 180

Serveringstillstånd; Grand Hotel Jönköping AB (Jönköpings teater)
Jönköping, Ändrat tillstånd
18-2017-00241
Sammanfattning
Grand Hotel Jönköping AB, 556897-9404, har serveringstillstånd på
serveringsstället Grand Hotel, Hovrättstorget, 553 21 Jönköping. Bolaget
ansöker nu om utökad serveringsyta med intilliggande lokaler vilka tillhör
Jönköpings teater, Hovrättstorget, 553 21 Jönköping. Ansökan avser
serveringstillstånd för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-10-12
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-03, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Grand Hotel Jönköping AB, 556897-9404, beviljas att på utökad
serveringsyta med intilliggande lokaler tillhörande Jönköpings teater,
Hovrättstorget, 553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 02:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Föredragning
Eva Blomberg och Sofia Hagman, ägare av Grand Hotel Jönköping AB, har
begärt företräde inför nämnden och beskriver hotellets nya koncept.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Grand Hotel Jönköping AB, 556897-9404, beviljas att på utökad
serveringsyta med intilliggande lokaler tillhörande Jönköpings teater,
Hovrättstorget, 553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 02:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Grand Hotel Jönköping AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 181

Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB (Campus
Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten
19-2017-00215
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om att på
serveringsstället Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten den 11 november 2017, inomhus mellan klockan 13:00 –
01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-09-20
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-07, bilaga 1
Ritning 19-2017-00215 A+B, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas att på
serveringsstället Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 11 november 2017, inomhus mellan
klockan 13:00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (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 Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 11 november 2017, inomhus mellan
klockan 13:00 – 01.00.
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden
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2017-10-17

§ 182

Serveringstillstånd; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
(Kinnarps Arena) Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten
19-2017-00237
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om att på
serveringsstället Kinnarps Arena, Huskvarnavägen 61, 554 54 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten den 2 december 2017, inomhus mellan klockan 15:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-13
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-25, bilaga 1
Ritning 19-2017-00237A+B, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas att på
serveringsstället Kinnarps Arena, Huskvarnavägen 61, 554 54 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten den 2 december 2017, inomhus mellan klockan 15:00 – 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (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 Kinnarps Arena, Huskvarnavägen 61, 554 54 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten den 2 december 2017, inomhus mellan klockan 15:00 – 01:00.
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 183

Serveringstillstånd; Stuk kafé i Jönköping AB (Stuk) Jönköping,
Nytt tillstånd
17-2017-00223
Sammanfattning
Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, ansöker om att på serveringsstället
Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
00:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-10-11
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-12, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, beviljas att på serveringsstället
Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan
11:00 – 00:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, beviljas att på serveringsstället
Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan
11:00 – 00:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stuk kafé i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184

Serveringstillstånd; Kapris Mat & Event AB (Kapris) Jönköping,
Ändrat tillstånd
18-2017-00248
Sammanfattning
Kapris Mat & Event AB, 559067-8743, har idag serveringstillstånd för
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan klockan 11.00 – 24.00. De ansöker nu om att på
serveringsstället Kapris, Bataljonsgatan 18, 553 05 Jönköping, få utöka sitt
befintliga tillstånd med catering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-16
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-13, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Kapris Mat & Event AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Kapris, Bataljonsgatan 18, 553 05 Jönköping, få utökat tillstånd med
catering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Kapris Mat & Event AB, 559067-8743, beviljas att på serveringsstället
Kapris, Bataljonsgatan 18, 553 05 Jönköping, få utökat tillstånd med
catering.
Beslutet expedieras till:
Kapris Mat & Event AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185

Uppdrag till förvaltningen att analysera domstolsbeslut i
serveringsärenden år 2015-2017
Sn 2017/52 702
Sammanfattning
Under åren 2015-2017 har nämnden beslutat i ett antal tillsynsärenden
relaterade till bolag med serveringstillstånd. Ett antal av dessa har överklagats
till förvaltningsrätten, som i vissa fall tillstyrkt nämndens beslut och i vissa fall
gjort en annan bedömning. I några av de fall, där förvaltningsrätten gjort en
annan bedömning, har nämnden begärt prövningstillstånd hos kammarrätten.
Inför kommande ställningstaganden i serveringsärenden har nämnden
efterfrågat en analys av samtliga domstolsavgöranden under 2015-2017.
Socialnämnden gav den 21 februari 2017 förvaltningen i uppdrag att analysera
domstolsbeslut relaterade till nämndens tillsynsärenden, som meddelats under
åren 2015-2017, och föreslå hur resultatet av analysen bör påverka nämndens
fortsatta tillsynsärenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade 2017-10-11
Förvaltningens förslag
– Att godkänna analysen samt föreslagna förhållningssätt som framkommer
av tjänsteskrivelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Att godkänna analysen samt föreslagna förhållningssätt som framkommer
av tjänsteskrivelsen.
Beslutet expedieras till:
Ida Jerdmyr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 186

Yttrande över Motion om kommunens ansvar för ensamkommande
ungdomar
Sn 2017/123 130
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att den motion som inkommit från Moa-Sara
Marakatt, daterad 2017-03-29 remitteras till kommunstyrelsen med uppdrag att
genomföra de remisser som fordras för att kunna behandla motionen.
Socialnämnden har att till kommunstyrelsen inkomma med remissvar före den
23 oktober 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-18
Förvaltningens förslag
– De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-18
utgör socialnämndens remissvar till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– De synpunkter som framkommer i tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-18
utgör socialnämndens remissvar till kommunstyrelsen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Boendesituationen för flyktingar som anvisats till Jönköpings
kommun
Sn 2017/95 130
Sammanfattning
Nyanlända kommuninvånare som anvisades till Jönköpings kommun under
2016 och 2017 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
ansträngt.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-28
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-28, godkänns och
översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-28, godkänns och
översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 188

Yttrande över Plan för friluftsliv 2018-2023
Sn 2017/130 700
Sammanfattning
Med anledning av att kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till
strategiskt plan för kommunens friluftsområde 2018-2023 har socialnämnden
beretts tillfälle att yttra sig. Synpunkter på planen ska lämnas senast 25
oktober.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20
Remisshandlingar, daterade 2017-09-09
Förvaltningens förslag
Yttrande till kultur- och fritidsnämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kultur- och fritidsnämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som nämndens yttrande.
Beslutet expedieras till:
Lisa Bergström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 189

Yttrande över Plan för idrott 2018-2023
Sn 2017/132 700
Sammanfattning
Med anledning av att kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till
strategiskt plan för kommunens idrottsområde 2018-2023 har socialnämnden
beretts tillfälle att yttra sig.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20
Remisshandlingar, daterade 2017-09-09
Förvaltningens förslag
Yttrande till kultur- och fritidsnämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kultur- och fritidsnämnden
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande.
Beslutet expedieras till:
Martin Funck

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-10-17

§ 190

Yttrande över betänkandet Förslag för ett långsiktigt arbete för en
god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Sn 2017/131 779
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har givit socialnämnden möjlighet att inkomma med ett
yttrande över slutbetänkandet; Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa –
Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47).
Ärendet har inkommit till socialförvaltningen den 13 september 2017.
Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet senast den 6 november
2017. Utöver socialnämnden har också kommunstyrelsen anmodat
äldrenämnden, kultur- och fritidsnämnden och stadskontoret att inkomma med
ett yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade 2017-09-28
Remisshandling: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
med bilaga, daterade 2017-09-28, utgör nämndens yttrande över
betänkandet Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
(SOU 2017:47).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− De synpunkter som som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse
med bilaga, daterade 2017-09-28, utgör nämndens yttrande över
betänkandet Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa
(SOU 2017:47).
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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2017-10-17

§ 191

Halvtidsrapport av ”Ett samhälle för alla” program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018
Sn 2015/194 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har med beslut Kf 2016-06-22, § 163, antagit kommunens
funktionshinderspolitiska program ”Ett samhälle för alla-program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018”. Syftet med
programmet är att ge förutsättningar för ökad självständighet och bättre
livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Med programmet ges
nämnder ansvar för att de olika aktiviteterna som anges genomförs innan
programtidens slut 2018. Kommunfullmäktige begär 2017 en halvtidsrapport
kring det funktionshinderspolitiska arbetet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-29
Ett samhälle för alla – halvtidsuppföljning, daterad 2017-09-29
Översikt funktionshinderprogram (Jönköpings kommun), daterad 2017-09-29
Förvaltningens förslag
– Halvtidsrapport av ”Ett samhälle för alla” program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (S), för partierna
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Halvtidsrapport av ”Ett samhälle för alla” program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kristine Andreassen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-10-17

§ 192

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 2017-09-25
Statistikrapport, daterad 2017-09-25
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som har
rapporte-rats till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Eric Winbladh (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 funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes signatur
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§ 193

Meddelanden
a) Beslut från kommunfullmäktige
– 2017-08-31 § 208, Kommunutvecklare – Modell för barn och ungas
inflytande
(Dnr: Sn 2017:129)
b) Beslut från kommunstyrelsen
– 2017-09-13 § 233, Kartläggning av behovet av och möjligheten att
anställa studentmedarbetare i nämndernas verksamheter
(Dnr: Sn 2016:182)
– 2017-09-13 § 239, Medborgarförslag om härbärge
(Dnr 2017:89)
– 2017-09-27 § 250, Yttrande över betänkandet ”God och nära vård –
En gemensam färdplan och målbild” (SOU 2017:53)
(Dnr: Sn 2017:101)
c) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2017-10-09
d) Protokoll från kommunstyrelsens välfärdsutskott, 2017-08-30
e) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer
att begäras
(Dnr: Sn 2017:16)
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 194

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-09-18
b) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-09-22
c) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-10-02
d) Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande incidenter på
HVB i Jönköpings kommun
(Dnr: Sn 2017:119)
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur
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§ 195

Rapporter från förrättningar
Elisabeth Wahlström (M), Jan Walgeby (M), Caroline Stendahl (M), Eva
Stråth (KD), Arnold Sigonius (C), och Rebecka Karlsson (L) har deltagit vid
studiebesök på Vätterhem, den 5 oktober 2017.
Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har varit på studiebesök i
Trelleborgs kommun, där fokus var arbetssätt för försörjningsstöd, den 9-10
oktober 2017.
Ola Nilsson (KD), Eva Stråth (KD), Anders Carlsson (M), Ingalill Dahlgren
Nyberg (S), Christer Sjöberg (S) och Karin Widerberg (S) har deltagit vid
socialchefsdagarna 27-29 september 2017.

Justerandes signatur
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