JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

Plats och tid

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

Beslutande

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

ordförande

§ 196-198 (08:30-14:10)
ers. Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) § 199-217

§ 196-198 (08:30-12:15)
ersätter Gabriella Sjöberg (S) § 199-217

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström, § 196-198
Jan Walgeby (M)
Gabriel Marko (S), § 196-198
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lennart Tehage (S)
Gunvor Runström (MP)
Marie Andréasson, utvecklingsledare, § 197 a
Ann Grabow Blansch, områdeschef, § 197 a
Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten, § 198 a-g
Shirin Jonasson, alkoholhandläggare, § 198 a-g
Lise-Lotte Randau, samordnare, § 198 h
Magdalena Blomgren, sektionschef, § 198 h
Mia Chaib, enhetschef, § 198 i
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 198 j
Janos Dios, ekonomichef, § 198 k
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Carlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-11-29, kl. 08:00

Underskrifter

Paragrafer 196-217 (ej § 200-203, 206-207,
210-211)

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Anders Carlsson

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

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

Socialnämnden § 196-217 (ej § 200-203, 206-207, 210-211)

Datum för sammanträdet

2017-11-21

Datum för anslags uppsättande

2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-12-22
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

Plats och tid

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

Beslutande

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

ordförande

ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)

ersätter Gabriella Sjöberg (S)

Övriga närvarande

Jan Walgeby (M)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lennart Tehage (S)
Gunvor Runström (MP)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Carlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-11-29, kl. 08:00

Underskrifter

Paragrafer 200-203, 206-207, 210-211

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 200-203, 206-207, 210-211

Datum för sammanträdet

2017-11-21

Datum för anslags uppsättande

2017-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

2017-12-14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

Innehåll

Justerandes signatur

2

Sid

§ 196 Fastställande av dagordning

4

§ 197 Informationsärenden

5

§ 198 Föredragning i sakärenden

6

§ 199 Partigruppvisa överläggningar

7

§ 200 Serveringstillstånd; Happy Experience Nordics AB (Zócalo)
Jönköping, Nytt tillstånd

8

§ 201 Serveringstillstånd; Albanska föreningen Liria (Kulturhuset)
Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

9

§ 202 Serveringstillstånd; Bageriet på Bryggan i Jönköping AB
(Bryggan Café & bistro) Jönköping, Ändrat tillstånd

10

§ 203 Serveringstillstånd; Sodexo Scandinavian Holding AB
(Elmiamässans restauranger) Jönköping, Nytt tillstånd

11

§ 204 Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys), Ändrat tillstånd

13

§ 205 Serveringstillstånd; Tocuman AB (Matstudionjkpg) Jönköping,
Nytt tillstånd

15

§ 206 Ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun

16

§ 207 Uppdrag att återredovisa hur föräldrastödet har utvecklats

17

§ 208 Hyresdebitering på genomgångsbostäder för nyanlända

18

§ 209 Genomgångsboenden för nyanlända kommuninvånare som
anvisats till Jönköpings kommun

19

§ 210 Månadsrapport oktober 2017, fördjupad samt kvalitetsrapport
inför 2018

20

§ 211 Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om konsulentverksamheter

21

§ 212 Sammanträdesplanering för 2018

22

§ 213 Reviderat förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet,
intellektuellt funktionshinder

23

§ 214 Kurser och konferenser

24

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

Justerandes signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

3

§ 215 Meddelanden

25

§ 216 Anmälan om delegationsbeslut

26

§ 217 Rapporter från förrättningar

27

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 196

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
2017-11-21

§ 197

Informationsärenden
a) Förebyggande arbete kring barn och ungdomar
Marie Andréasson, utvecklingsledare, informerar om hur samverkan sker
mellan kommun och region kring barn och unga i Jönköping.
Fokusområden för samverkan är hälsa, trygghet, inflytande samt
utveckling. Ann Grabow Blansch, områdeschef, informerar om de insatser
som finns möjliga inom barn- och ungdomsvården. Det handlar bland annat
om kuratorer på de tio familjecentralerna som finns i kommunen och barnoch ungdomshälsan, familjestödjare på Resursenheter, fältverksamhet och
familjebehandling.
b) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om att det
kommer en ny kommunallag 2018, där ansvarsförhållandet mellan
kommunfullmäktige och nämnderna hårdare regleras. Idag har
socialnämnden enligt reglementet möjlighet att exempelvis utfärda
bindande principer för de sociala områdesnämnderna. Detta innebär enligt
den nya kommunallagen ett otillbörligt ansvarsförhållande dessa nämnder
emellan. Parlamentariska kommittén ska med hjälp av socialförvaltningen
bereda och analysera denna förändring i kommunallagen och hur den
bedöms påverka förutsättningarna för socialförvaltningens
nämndsorganisation. Frågan tas upp för beslut på kommunfullmäktiges
sammanträde i juni 2018.
Styrgrupp har bildats gällande bostadsförsörjningsfrågan, här deltar
förutom tjänstepersoner från socialförvaltningen, teknisk direktör,
kommunikationsdirektör samt ekonomidirektör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 198

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 200 Serveringstillstånd; Happy Experience Nordics AB (Zócalo)
Jönköping, Nytt tillstånd
b) § 201 Serveringstillstånd; Albanska föreningen Lira (Kulturhuset)
Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
c) § 202 Serveringstillstånd; Bageriet på Bryggan i Jönköping AB (Bryggan
Café & bistro) Jönköping, Ändrat tillstånd
d) § 203 Serveringstillstånd; Sodexo Scandinavian Holding AB (Elmiamässans
restauranger) Jönköping, Nytt tillstånd
e) § 204 Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys), Ändrat tillstånd
f) § 205 Serveringstillstånd; Tocuman AB (Matstudionjkpg) Jönköping, Nytt
tillstånd
g) § 206 Ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten
h) § 207 Uppdrag att återredovisa hur föräldrastödet har utvecklats
Föredragande: Lise-Lotte Randau, samordnare, Magdalena Blomgren,
sektionschef
i) § 208 Hyresdebitering på genomgångsbostäder för nyanlända
Föredragande: Mia Chaib, enhetschef
j) § 209 Genomgångsboenden för nyanlända kommuninvånare som anvisats
till Jönköpings kommun
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, funktionschef
k) § 210 Månadsrapport oktober 2017, fördjupad samt kvalitetsrapport inför
2018
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 199

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 14:20-14:50)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 200

Serveringstillstånd; Happy Experience Nordics AB (Zócalo)
Jönköping, Nytt tillstånd
17-2017-00191
Sammanfattning
Happy Experience Nordics AB, 556892-4525, ansöker om att på
serveringsstället Zócalo, Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 21:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-11-07
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-08-14, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Happy Experience Nordics AB, 556892-4525, beviljas att på
serveringsstället Zócalo, Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 21:00.
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
– Happy Experience Nordics AB, 556892-4525, beviljas att på
serveringsstället Zócalo, Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 21:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Happy Experience Nordics AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 201

Serveringstillstånd; Albanska föreningen Liria (Kulturhuset)
Jönköping, Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
37-2017-00250
Sammanfattning
Albanska föreningen Liria, 826002-2218, ansöker om att på serveringsstället
Kulturhuset, Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera starköl till
slutet sällskap den 25 november 2017, inomhus mellan klockan 19:00 – 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-15
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-16, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Albanska föreningen Liria, 826002-2218, beviljas att på serveringsstället
Kulturhuset, Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera starköl,
till slutet sällskap den 25 november 2017, inomhus mellan klockan 19:00 –
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
– Albanska föreningen Liria, 826002-2218, beviljas att på serveringsstället
Kulturhuset, Svavelstickegränd 7-9, 553 15 Jönköping, få servera starköl,
till slutet sällskap den 25 november 2017, inomhus mellan klockan 19:00 –
02:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Albanska föreningen Liria

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 202

Serveringstillstånd; Bageriet på Bryggan i Jönköping AB (Bryggan
Café & bistro) Jönköping, Ändrat tillstånd
18-2017-00233
Sammanfattning
Bageriet på Bryggan i Jönköping AB, 556900-1539, ansöker om att på
serveringsstället Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, 553 35
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11 – 01 och på uteservering
mellan klockan 11 – 01.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-07
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-25, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Bageriet på Bryggan i Jönköping AB, 556900-1539, beviljas att på
serveringsstället Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, 553 35
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11 – 01
och på uteservering mellan klockan 11 – 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
– Bageriet på Bryggan i Jönköping AB, 556900-1539, beviljas att på
serveringsstället Bryggan Café & Bistro, Södra Strandgatan 8, 553 35
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11 – 01
och på uteservering mellan klockan 11 – 01.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Bageriet på Bryggan i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 203

Serveringstillstånd; Sodexo Scandinavian Holding AB
(Elmiamässans restauranger) Jönköping, Nytt tillstånd
17-2017-00305
Sammanfattning
Sodexo Scandinavian Holding AB, 556528-2984, ansöker om att på
serveringsstället Elmiamässans restauranger, Elmiavägen 11, 554 54
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00 och på
uteservering mellan klockan 11:00 – 00:00. Bolaget ansöker även om
pausservering i konserthuset, se bilaga 2 17-2017-00305 E-F, samt
provsmakning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-11-16
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-24, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Sodexo Scandinavian Holding AB, 556528-2984, beviljas att på
serveringsstället Elmiamässans restauranger, Elmiavägen 11, 554 54
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 00:00. Bolaget beviljas
även serveringstillstånd för pausservering i konserthuset enligt ritning, se
bilaga 2 17-2017-00305 E-F, samt provsmakning.
Med villkor:
– Att Bolaget ska anmäla till Tillståndsenheten senast i slutet av månadsskiftet
varannan månad (januari, mars, maj, juli, september, november) ett
kalendarium över de arrangemang och mässor de vid tidpunkten för
rapportering har inplanerade där de kommer ha alkoholservering.
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
– Sodexo Scandinavian Holding AB, 556528-2984, beviljas att på
serveringsstället Elmiamässans restauranger, Elmiavägen 11, 554 54
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 00:00. Bolaget beviljas
även serveringstillstånd för pausservering i konserthuset enligt ritning, se
bilaga 2 17-2017-00305 E-F, samt provsmakning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

Med villkor:
– Att Bolaget ska anmäla till Tillståndsenheten senast i slutet av månadsskiftet
varannan månad (januari, mars, maj, juli, september, november) ett
kalendarium över de arrangemang och mässor de vid tidpunkten för
rapportering har inplanerade där de kommer ha alkoholservering.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Sodexo Scandinavian Holding AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 204

Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys), Ändrat tillstånd
18-2017-00304
Sammanfattning
Fai & Vänner AB, 556805-3978, har serveringstillstånd på serveringsstället
Murphys, Lundströms plats 2, 553 16 Jönköping, för att servera spritdrycker,
vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering under perioden 1 april till 30
september mellan klockan 11.00 – 24.00 och 11.00 – 01.00 fredag, lördag samt
annan dag som efterföljs av röd dag.
Fai & Vänner AB, ansöker nu om att på serveringsstället Murphys, Lundströms
plats 2, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, på uteserveringen mellan klockan
11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-24, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-11-20
Förvaltningens förslag
– Fai & Vänner AB, 556805-3978, beviljas att på serveringsstället Murphys,
Lundströms plats 2, 553 16 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen 1 oktober till 31
mars, på uteservering mellan klockan 11.00 – 24.00 och 11.00 – 01.00
fredag, lördag samt annan dag som efterföljs av röd dag, med en prövotid
fram till 31 mars 2018.
– Avslå ansökan om serveringstid på uteservering mellan 00.00-01.00 måndag
till torsdag som inte efterföljs av röd dag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att ärendet
återremitteras till förvaltningen för en noggrannare redovisning av de
närboendestörningar som Polismyndigheten samt Miljö- och
hälsoskyddsnämnden påtalat.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till Ola Nilssons
(KD) med fleras yrkande.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om nämnden avser att besluta ärendet idag eller om
nämnden ska besluta att återremittera ärendet.
Ordförande finner att nämnden beslutat att ärendet ska återremitteras.
Socialnämndens beslut
– Ärendet återremitteras till förvaltningen för en noggrannare redovisning av
de närboendestörningar som Polismyndigheten samt Miljö- och
hälsoskyddsnämnden påtalat.
Reservation
Lizette Bülow (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hur man överklagar
Se bifogad information.

Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
Tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 205

Serveringstillstånd; Tocuman AB (Matstudionjkpg) Jönköping, Nytt
tillstånd
17-2017-00260
Sammanfattning
Tocuman AB, 556991-8948, ansöker om att på serveringsstället
Matstudionjkpg, Björnebergsvägen 13, 553 12 Jönköping, få servera vin och
starköl till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 00:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-15
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-10-18, bilaga 1
Ritning 17-2017-00260, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Tocuman AB, 556991-8948, beviljas att på serveringsstället
Matstudionjkpg, Björnebergsvägen 13, 553 12 Jönköping, få servera vin och
starköl, till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 00:00.
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
– Tocuman AB, 556991-8948, beviljas att på serveringsstället
Matstudionjkpg, Björnebergsvägen 13, 553 12 Jönköping, få servera vin och
starköl, till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 00:00.
Beslutet expedieras till:
Tocuman AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun
Sn/2010:194 003
Sammanfattning
Den 1 juli 2017 började lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare att gälla. Lagstiftningen innebär bland annat att försäljare
måste anmäla till kommunen att de säljer elektroniska cigaretter.
Lagstiftningen innebär även att en 18-års åldersgräns införs för att köpa
produkterna samt bestämmelser om hur förpackningarna får se ut. Kommunen
är enligt lagstiftningen tillsynsmyndighet. Med anledning av den nya
lagstiftningen finns nu behov av ändringar i reglementet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-27
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslaget till ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun, vilket innebär ett tillägg om att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,
antas.
− Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
november 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
Förslag till kommunfullmäktige
− Förslaget till ändring i reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i
Jönköpings kommun, vilket innebär ett tillägg om att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,
antas.
− Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Uppdrag att återredovisa hur föräldrastödet har utvecklats
Sn/2017:25 710
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2015-10-29 § 267, i samband med beslut om VIP
2016-2018, givit socialnämnden i uppdrag att ta fram formerna för ett
kommunövergripande föräldrastödsprogram i syfte att minska risken för social
problematik och ohälsa i vid bemärkelse bland barn och unga.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2016 § 297, att ge
socialnämnden i uppdrag att utveckla utbudet av föräldrastödsmetoder,
genomföra informationsinsatser riktade till föräldrar kring det utvecklade
föräldrastödet samt att en återredovisning ska ske till kommunfullmäktige
december 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade 2017-10-30
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunfullmäktige
− Som svar på uppdrag från kommunfullmäktige lämnas den redovisning
som presenteras i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade
2017-10-30.
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 kommunfullmäktige
− Som svar på uppdrag från kommunfullmäktige lämnas den redovisning
som presenteras i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterade
2017-10-30.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 208

Hyresdebitering på genomgångsbostäder för nyanlända
Sn/2017:48 130
Sammanfattning
Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att se över
möjligheterna till hyresavtal för kommunens genomgångsboenden och har
tillsammans med tekniska kontoret och stadsjurist undersökt olika
avtalsformer. Detta har mynnat ut i tre möjliga förslag, varav förlag B förordas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-01
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningen anser att Avtalsförslag B är att föredra av de tre förslag
som beskrivs i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-01.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens
förslag och att Avtalsförslag B antas.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till Ola Nilssons
(KD) yrkande.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att Avtalsförslag
B antas, samt föreslår ett tilläggsyrkande: ”att socialförvaltningen fortsätter att
utreda och söka andra vägar för att kunna ta ut en skälig avgift för personal,
städning, sanering och Securitas.”
Propositionsordning
Ordförande 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 och avslår därmed tilläggsyrkandet.
Socialnämndens beslut
– Att anta Avtalsförslag B i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2017-11-01.
Reservation
Lizette Bülow (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Mia Chaib
Åsa Jonsson-Sköld
Daniel Islann
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Genomgångsboenden för nyanlända kommuninvånare 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 kallas
genomgångsboenden. Antalet genomgångsboenden kommer med stor
sannolikhet att öka under 2018. I takt med att antalet genomgångsboendena blir
en alltmer långvarig boendelösning för anvisade nyanlända kommuninvånare
ser socialförvaltningen att drift och tillsyn av dessa boenden bör organiseras på
ett annat sätt än idag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-15
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-15, godkänns.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
november 2017. De fackliga företrädarna hade inget att erinra.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M) och Eric Winbladh (S) yrkar att socialförvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-15, godkänns och översänds till
kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt stadsbyggnadsnämnden för
kännedom och beaktande.
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 Christoffer
Gullbergs (M) samt Eric Winbladhs (S) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-15, godkänns och
översänds till kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt
stadsbyggnadsnämnden för kännedom och beaktande.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 210

Månadsrapport oktober 2017, fördjupad samt kvalitetsrapport inför
2018
Sn 2017/17 042
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2017 som socialnämnden
fastställt ska månadsrapport oktober 2017, fördjupad, redovisas på
novembersammanträdet. Kvalitetsrapport inför verksamhetsåret 2018 finns
denna gång medskickad som bilaga.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-09
Månadsrapport oktober 2017, fördjupad, daterad 2017-11-09
Kvalitetsrapport inför verksamhetsåret 2018, daterad 2017-10-23
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens månadsrapport oktober 2017, fördjupad med bilagd
kvalitetsrapport, 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
– Socialförvaltningens månadsrapport oktober 2017, fördjupad med bilagd
kvalitetsrapport, godkänns.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 211

Yttrande över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om konsulentverksamheter
Sn 2017/151 714
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har bett socialnämnden att lämna synpunkter på
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter.
Sammanfattningsvis ger socialförvaltningen sitt stöd till Socialstyrelsens
förslag till föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter.
Socialförvaltningen anser att Socialstyrelsens reglering bidrar till att säkerställa
kvaliteten i dessa verksamheter och därmed ge placerade barn och unga en
trygg och säker vård.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09
Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om
konsulentverksamheter samt konsekvensutredning
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden stödjer Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om konsulentverksamheter.
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 stödjer Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna
råd om konsulentverksamheter.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Lena Uddemar

Justerandes signatur
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§ 212

Sammanträdesplanering för 2018
Sn 2017:139 006
Sammanfattning
Respektive nämnd ska fastställa tidplan för nämndsammanträden för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-10-26
Sammanträdesplan socialnämnden 2018, daterad 2017-10-26
Förvaltningens förslag
− Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag i sammanträdesplan 2018.
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
– Sammanträdesplan för socialnämnden och dess presidium fastställs enligt
förslag i sammanträdesplan 2018.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret, kansli
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Enhetschefer stab

Justerandes signatur
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§ 213

Reviderat förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet,
intellektuellt funktionshinder
Sn 2017/148 750
Sammanfattning
Förfrågningsunderlag gällande Fritt val daglig verksamhet, intellektuellt
funktionshinder, föreslås revideras med anledning av att ersättningssystemet
inom daglig verksamhet LSS, prissättning för fritt val samt
habiliteringsersättningen har ersatts med ett nytt, enligt socialnämndens beslut
den 21 mars 2017 § 53. Det nya ersättningssystemet börjar gälla från och med
den 1 januari 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-07
Förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet, intellektuellt
funktionshinder, daterat 2017-09-05
Förvaltningens förslag
– Reviderat förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet, intellektuellt
funktionshinder, daterat 2017-09-05, godkänns.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
november 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
– Reviderat förfrågningsunderlag Fritt val daglig verksamhet, intellektuellt
funktionshinder, daterat 2017-09-05, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Ulrika Karlsson
Anna Bunninger

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-21

§ 214

Kurser och konferenser
a) Folkhälsan, en del av framtiden, den 11 eller 12 december 2017, Hok resp.
Nässjö
b) Inspirationsdag ANDT- och brottsförebyggande arbete, den 14 december
2017, Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Anders Carlsson (M), Arnold Sigonius (C), Gabriel Marko (S) samt Mats
Kåremalm (V), utses att delta.
b) Christoffer Gullberg (M), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Gabriella
Sjöberg (S) samt Ingalill Dahlgren Nyberg (S)

Justerandes signatur
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§ 215

Meddelanden
a) Beslut från kommunfullmäktige
– 2017-09-28 § 237, Uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet och
förbättra sättet att arbeta med bemanningspooler med tillsvidareanställd
personal i syfte att minska behovet av timanställningar
(Dnr: Sn 2015:137)
– 2017-10-26 § 276, Förslag till verksamhets- och investeringsplan
(VIP) för 2018-2020 med budget för 2018
(Dnr: Sn 2017:72)
b) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-13
c) Nyhetsbrev från region och kommuner i Jönköpings län i samverkan,
oktober 2017
d) Faktablad från Arbetsmarknadsdepartementet, november 2017
e) Aktuellt från socialförvaltningen oktober 2017
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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§ 216

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i ärende enligt alkohollagen, Fai & Vänner AB, daterat 2017-09-07
b) Beslut i ärende enligt alkohollagen, Piren Dal Baffo AB, daterat 2017-09-22
c) Beslut i ärende enligt alkohollagen, Arena Nattklubb HB, daterat 2017-1009
d) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-10-05
e) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-10-06
f) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-11-01
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur
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§ 217

Rapporter från förrättningar
Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Arnold Sigonius (C), Rebecka
Karlsson (L), Karin Widerberg (S), Per-Åke Göransson (MP) samt Gabriel
Marko (S) har deltagit på de mänskliga rättighetsdagarna, 9-11 november 2017.
Karin Widerberg (S) har den 16 november 2017 medverkat vid möte med
Riksbyggen kring hyreskooperativ, tillsammans med representanter för övriga
berörda nämnder och kommunalråd.
Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har deltagit vid uppföljningsmöte
gällande det studiebesök som genomfördes i Trelleborgs kommun, där fokus
var arbetssätt för försörjningsstöd, den 6 november 2017 samt studiebesök vid
HVB-Norrahammar samt Dalens akuthem, den 16 november 2017.
Nämnden godkänner att deltagande vid ovannämnda förrättningar skett på
uppdrag av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27

