JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-21

Plats och tid

Sessionsalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-12:05, 13:15-15:50

Beslutande

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

Övriga närvarande:

ordförande
§ 145-146 a-f, 147 e-f
ersätter Anders Carlsson (M) § 146 g,
147 a-d, 148-166

ersätter Rebecka Karlsson (L)

ersätter Gabriella Sjöberg (S)

deltar ej under § 149 p.g.a. jäv
ersätter Lizette Bülow (SD) § 149

Gabriel Marko (S) § 145-148, 150-166
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 146 a, 147 e-f
Annika Åberg, funktionschef, § 146 f
Karin Pilkvist, enhetschef, § 147 e
Lilian Lago, sektionschef § 146 a
Per Blomqvist, sektionschef § 146 a
Martin Sinclair, enhetschef, § 146 b-c
Sofie Melkner, barnsamordnare, § 146 d
Marie Johansson, bostadssamordnare, § 146 e
Johan Ljungdahl, bostadssamordnare, 146 e
Ida Jerdmyr, enhetschef, § 147 a-d
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Utses att justera

Karin Widerberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-08-27, kl. 13:30

Underskrifter

Paragrafer 145-166 (ej § 149-150, 155, 157, 166)

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 145-166 (ej 149-150, 155, 157, 166)

Datum för sammanträdet

2018-08-21

Datum för anslags uppsättande

2018-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark

Justerandes sign
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-12:05, 13:15-15:50

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Joakim Dahlström (M)
Eva Stråth (KD)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Elisabeth Wahlström (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Lena Wendelius Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)
Gabriel Marko (S)

Övriga närvarande

Justeringens plats och tid
Underskrifter

ordförande
ersätter Anders Carlsson (M)

ersätter Rebecka Karlsson (L)

ersätter Gabriella Sjöberg (S)

ersätter Lizette Bülow (SD) § 149 p.g.a.
jäv
§ 145-148, 150-166

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

Karin Widerberg

Utses att justera

Paragrafer 149-150, 155, 157, 166

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-08-22, kl. 08:30

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Karin Widerberg

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

Socialnämnden § 149-150, 155, 157, 166

Datum för sammanträdet

2018-08-21

Datum för anslags uppsättande

2018-08-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark
Justerandes sign

1
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§ 145

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den var utskickad till nämnd fastställs med följande
ändringar;
Följande ärende läggs till dagordningen
–

Justerandes signatur

Yttrande över Remiss angående förslag på föreskrifter om utbildningar
inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning
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§ 146

Informationsärenden
a) Samhällsinformation till nyanlända
Sektionscheferna Lilian Lago och Per Blomqvist informerar nämnden om
hur information, framför allt om hur det svenska samhället fungerar,
överlämnas till nyanlända. Varje individ får en personlig checklista som
fylls i när informationen är mottagen. Information fås från olika håll, men
främst från integrationshandledare som hjälper till med vardagssaker. Till
exempel skriva CV, navigera på myndigheters hemsidor och även förklara
de olika myndigheternas roll i samhället. Det hålls även informationsträffar
där man behandlar olika ämnen, så som trafikregler och avfallshantering.
En annan viktig uppgift som integrationshandledarna har är den
uppsökande verksamheten mot civilsamhället. Man jobbar mycket med att
skapa relationer mellan nyanlända och olika föreningar och organisationer.
Under hösten kommer man fortsätta med informations- och
utbildningskvällar med olika teman, man vill även jobba vidare med att
hitta kontaktytor för nyanlända, till exempel genom möte med
frivilligorganisationer. Målet med arbetet är att förbereda den nyanlända för
en självständig vardag i det svenska samhället.
b) Redovisning av traineeprogrammet för handläggare
Martin Sinclair, enhetschef, redovisar för nämnden om Traineeprogrammet.
Det startades upp under en period när Jönköpings kommun hade svårt att
rekrytera socionomer med adekvat kompetens. I dagsläget har Jönköpings
kommun tagit emot två grupper socionomstudenter via traineeprogrammet.
Studenterna börjar traineeprogrammet under termin fem och under sista
terminen får de en tillsvidareanställning.
Syftet med programmet är att studenterna ska få en helhetssyn över
socialförvaltningens alla områden och även kunna se vilka
karriärsmöjligheter kommunen har att erbjuda. Via bland annat
verksamhetsbesök, sommarjobb inom kommunen och workshops får
studenterna en samlad bild över förvaltningens verksamheter.
I dagsläget är traineeprogrammet pausat och man tittar på om den här typen
av programupplägg också skulle passa i andra verksamheter.
c) Redovisning av chefsstödet
Martin Sinclair rapporterar till nämnden hur arbetet med chefsstödet
fortlöper. Idag finns en arbetsgrupp bestående av befintliga chefer. I
gruppen har man bland annat jobbat med att ta fram en rollbeskrivning för
olika chefer, detta för att man senare, i nära samarbete med stadskontoret,
tagit fram en intern chefsutbildning.

Justerandes signatur
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Utbildningen är uppdelad i fem olika steg, varav de första två är
basutbildningar som samtliga nya chefer ska gå. Steg tre till fem är däremot
personliga och utformas utifrån de behov den enskilde chefen har.
Ur ett arbetsgivarperspektiv blir cheferna bättre rustade för att uppfylla
verksamhetsmålen, tids- och pengaberäkningen blir mer korrekt samt att
cheferna får verktyg att utveckla verksamheten. Då cheferna själva har
möjlighet att välja både tid och innehåll i steg tre till fem kan de välja vilka
områden som de behöver utvecklas i för att ta nästa karriärssteg.
Nu håller man på att ta fram en introduktionschecklista för överordnad chef så
att hen kan hjälpa den nya chefen att ta sig igenom de olika utbildningsstegen.
d) Funktionshinderomsorgens anhörigstöd
Sofie Melkner, samordnare för kommunens barnombud, informerar runt ämnet
”Barn som anhöriga i Funktionshinderomsorgen”. Målgruppen för arbetet är
barn som har en anhörig, förälder eller syskon, som har någon form av psykisk,
fysisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
Ett barnombud hjälper barnet och familjen med olika saker. Det kan till
exempel vara att se till att barnet får ta del av information, vara behjälplig i att
få struktur, både i skolan och vardagen och att stötta föräldrar så de ställer rätt
ansvarskrav på barnet.
Man jobbar med två olika samtalsmodeller, FBT (Föra Barn på Tal) som riktar
sig till föräldrar och BRA, (Barns Rätt som Anhörig) som riktar sig till barn
som är anhöriga.
e) Kartlägga hemlösheten
Bostadssamordnare Marie Johansson och Johan Ljungdahl informerar
nämnden om arbetet med att kartlägga hemlösheten i Jönköpings kommun.
Socialstyrelsen genomför en mätning vart femte år, men kommunen har i
VIP:en fattat beslut om tätare uppdateringar.
I undersökningen, som kommer genomföras under vecka 40, använder man sig
av Socialstyrelsens fyra definitioner av hemlöshet. Dock har man modifierat
dem lite och valt att endast titta på de tre första, Akut hemlöshet,
Institutionsvistelse och stödboende samt Långsiktiga boendelösningar. Krav på
de som kartläggs är att de är folkbokförda i Jönköpings kommun, över 18 år
och har en hemlössituation enligt definitioner ovan. Undersökningen J-märks
då fråga om kön finns med i frågeformuläret.
Frågeformuläret är framtaget och ska snart ut på en provvecka. Under den
veckan kommer man se så att frågorna är lättförståeliga och att frågorna
levererar den fakta som förvaltningen faktiskt vill ha.
Efter vecka 40 sammanställs underlaget till en rapport som kommer
Justerandes signatur
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återrapporteras till nämnden innan årsskiftet.
f) Vision för IFO
Annika Åberg, funktionschef för Individ- och familjeomsorgen, IFO, delar sina
framtidsvisioner för IFO med nämnden. Utgångspunkten och värdegrunden för
IFO:s arbete är SoL:s portalparagraf och IFO:s arbete ska syfta till att uppfylla
den i största möjliga mån. Detta görs bland annat genom att hjälpa människor
att hjälpa sig själva.
Som chef tror Åberg att klientfokus, ta till vara på personalens engagemang
och motivation, att ha samverkan och ha ett ständigt förbättringsarbete är
viktiga ledstjärnor.
För att uppnå bästa möjliga resultat väljer Åberg att använda sig av bland annat
uppföljningsarbete för att se att arbetet har effekt, utveckla
samverkanskompetensen och som ett led i det utveckla tvärprofessionella team.
Hon vill också se mer socialt arbete på andra arenor till exempel i skolan och i
bostadsområden.
Målet är att färre medborgare ska aktualiseras inom myndighetsutövningen.
Och när de behöver hjälp från kommunen så ska insatsen pågå under kortare
tid. Åberg hoppas också att man i framtiden ska kunna lägga mer tid på direkt
klientarbete och mindre tid på administration.
g) Nytt från förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, lämnar följande information till nämnden:






Justerandes signatur

Under sommaren skickades Länsstyrelsen sammanställning av det
nationella läget gällande värmen ut till personalen. Den innehöll
information om hur man hjälper äldre och funktionshindrade, men även
personal, att hantera värmen. Inom äldreomsorgen var det en period
brist på fläktar, men det löstes genom att privatpersoner lånade ut sina
fläktar till kommunen. I den mån det var möjligt erbjöds personal
alternativa arbetsplatser.
Bemanningen under sommaren har varit bra. Det har varit skört men det
har fungerat, mycket tack vare att ordinarie personal ställt upp.
Bruksborg har under sommaren haft väldigt låg beläggning, detta beror
på det fina vädret. Man räknar dock med att beläggningen kommer öka
igen under hösten.
Under sommaren tog förvaltingen del av tilläggsdirektiv till
utredningen ”Framtidens Socialtjänst”. Tilläggsdirektivet innebär bland
annat ett förtydligat barnperspektiv då barnkonventionen blir lag samt
möjligheter att delegera beslutanderätten i ärende som till exempel rör
lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare.

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 149 Serveringstillstånd; Dirty Dick´s Saloon AB (Dirty Dicks)
Jönköping, Ändrat tillstånd
b) § 150 Serveringstillstånd; Idlewild AB (Idlewild Beer Cafe) Jönköping,
Ändrat tillstånd
c) § 151 Serveringstillstånd; Cajsa´s Take Away (Knektaparken)
Jönköping, Tillfälligt tillstånd till allmänheten
d) § 152 Serveringstillstånd; LVR Kitchen AB (Restaurang Basilika,
Kitchen & Bar) Jönköping, Nytt tillstånd
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten
e) § 154 Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande
Föredragande: Karin Pilkvist och Åsa Jonsson Sköld
f) § 159 Förlängning av tillfälligt boende för ensamkommande unga
vuxna i Jönköpings kommun
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur
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§ 148
Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 35 minuter (kl. 14:45-15:20)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur
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§ 149

Serveringstillstånd; Dirty Dick´s Saloon AB (Dirty Dick´s)
Jönköping, Ändrat tillstånd
Sammanfattning
Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, nedan kallat Bolaget, har
serveringstillstånd på serveringsstället Dirty Dick Saloon, Smedjegatan 9,
553 20 Jönköping, för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker
till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 12.00 – 01.00.
Bolaget har nu sökt serveringstillstånd i enlighet med nuvarande tillstånd för
nya lokaler.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-08-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-06-05, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, efter det att Tillståndsenheten erhållit
slutbesked för serveringsstället Dirty Dick Saloon från Räddningstjänsten
samt genomfört insyning och upprättat ritning där serveringsytorna framgår:
Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, beviljas att på serveringsstället Dirty
Dick Saloon, Smedjegatan 9, 553 20 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 12.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C samt Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, efter det att Tillståndsenheten erhållit
slutbesked för serveringsstället Dirty Dick Saloon från Räddningstjänsten
samt genomfört insyning och upprättat ritning där serveringsytorna framgår:
Dirty Dick´s Saloon AB, 559064-0503, beviljas att på serveringsstället Dirty
Dick Saloon, Smedjegatan 9, 553 20 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 12.00 – 01.00.

Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lizette Bülow (SD) i behandlingen av detta ärende.
Beslutet expedieras till:
Dirty Dick´s Saloon AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-21

§ 150

Serveringstillstånd; Idlewild AB (Idlewild Beer Cafe) Jönköping,
Ändrat tillstånd
Sammanfattning
Idlewild AB, 556960-0025, har serveringstillstånd på serveringsstället Idlewild
Beer Cafe, Tändsticksgränd 23, 553 15 Jönköping, för servering av
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 – 01.00.
Idlewild AB, 556960-0025, ansöker om att få utöka sitt befintliga
serveringstillstånd med catering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-14
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-08-06, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Idlewild AB, 556960-0025, beviljas att på serveringsstället Idlewild Beer
Cafe, Tändsticksgränd 23, 553 15 Jönköping, få utökat serveringstillstånd
med catering.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Idlewild AB, 556960-0025, beviljas att på serveringsstället Idlewild Beer
Cafe, Tändsticksgränd 23, 553 15 Jönköping, få utökat serveringstillstånd
med catering.

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

Justerandes signatur
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§ 151

Serveringstillstånd; Cajsa´s Take Away (Knektaparken) Jönköping,
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Sammanfattning
Cajsa´s Take Away AB, 556542-3521, ansöker om att på serveringsstället
Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten den 4 september 2018 mellan klockan
19:00-22:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-16
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-06-21, bilaga 1
Ritning, 19-2018-00292, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Cajsa´s Take Away AB, 556542-3521, beviljas att på serveringsstället
Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 4 september 2018 mellan
klockan 19:00-22:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Cajsa´s Take Away AB, 556542-3521, beviljas att på serveringsstället
Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 4 september 2018 mellan
klockan 19:00-22:00.

Beslutet expedieras till:
Cajsa’s Take Away AB

Justerandes signatur
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§ 152

Serveringstillstånd; LVR Kitchen AB (Restaurang Basilika,

Kitchen & Bar) Jönköping, Nytt tillstånd
Sammanfattning
LVR Kitchen AB, 559115-8810, nedan kallat Bolaget, ansökte 2018-01-04 om
att på serveringsstället Restaurang Basilika, Kitchen & Bar, Östra Storgatan 3,
553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan måndag-torsdag
11:00-23:00, fredag-lördag 11:00-01:00 samt söndag 12:00-23:00.
Bolagets ansökan om serveringstillstånd avslogs av socialnämnden 2018-02-20
med anledning av ekonomisk olämplighet. Bolaget överklagade
socialnämndens beslut till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten meddelade
dom 2018-05-04, av vilken ärendet återförvisades till socialnämnden för beslut
eftersom sökanden bedömdes som ekonomiskt lämplig.
Socialnämnden beslutade 2018-05-15, att förvaltningsrättens dom skulle
överklagas till kammarrätten. Muntlig förhandling i kammarrätten kommer ske
2018-09-07.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-08-16
Ritning, 17-2018-00025, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-14, bilaga 2
Förslag till socialnämnden
– LVR Kitchen AB, 559115-8810, beviljas att på serveringsstället Restaurang
Basilika, Kitchen & Bar, Östra Storgatan 3, 553 21 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan måndag-torsdag 11:00-23:00, fredag-lördag 11:0001:00 samt söndag 12:00-23:00.
Beslutet gäller endast under förutsättning att kammarrätten avslår
socialnämndens överklagan, det vill säga förklarar LVR Kitchen AB,
559115-8810, som ekonomiskt lämplig enligt alkohollagen.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
– LVR Kitchen AB, 559115-8810, beviljas att på serveringsstället Restaurang
Basilika, Kitchen & Bar, Östra Storgatan 3, 553 21 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året
runt, inomhus mellan måndag-torsdag 11:00-23:00, fredag-lördag 11:0001:00 samt söndag 12:00-23:00.
Beslutet gäller endast under förutsättning att kammarrätten avslår
socialnämndens överklagan, det vill säga förklarar LVR Kitchen AB,
559115-8810, som ekonomiskt lämplig enligt alkohollagen.

Beslutet expedieras till:
LVR Kitchen AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Yttrande över betänkandet Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Sn/2018:132
Sammanfattning
I en särskild utredning om kommunal planering för bostäder och
bostadsförsörjningsansvaret föreslås ett samlat arbetssätt där ansvaret delas
mellan Boverket, länsstyrelserna, regionerna och kommunerna. En ny lag om
bostadsförsörjning föreslås där tydliga ansvar och uppgifter fördelas mellan
nämnda parter. Krav ställs på att kommuner och länsstyrelser årligen möts i
regionernas regi för att uppdatera den gemensamma bilden av bostadsbristen,
dra lärdom av genomförda insatser och för att koordinera nya. Nuvarande lag
om kommunernas bostadsförsörjning föreslås därmed upphävas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06
Remisshandling SOU 2018:35
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens yttrande över
betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens yttrande över
betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 154

Yttrande över betänkandet Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande
Sn/2018:112 799

Sammanfattning
Kommunstyrelsen önskar socialnämndens yttrande över betänkandet Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande.
Sammanfattningsvis anser socialförvaltningen att det finns många förslag i
utredningen som är värda att förverkliga. Dock anser socialförvaltningen inte
att landets kommuner ska ta ansvar för asylsökandes boende.
Beslutsunderlag
”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller
återvändande” SOU 2018:22
Tjänsteskrivelse daterad 2018-07-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 Bedömningarna i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens svar på
kommunstyrelsens remiss
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C och Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V bifall till förvaltningens förslag.
Lizette Bülow (SD) yrkar avslag till förvaltingen förslag med motiveringen:
”Jag håller med om att asylmottagningen och beslutet på vem som ska få asyl,
ska ligga på staten.
Men jag håller inte med om att staten sedan ska kunna delegera vem och hur
många, som varje kommun ska ta emot. Då det sätter det kommunala
självstyret ur spel.”
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och på
Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 Bedömningarna i tjänsteskrivelsen utgör socialnämndens svar på
kommunstyrelsens remiss

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson Sköld
Stein-Erik Norderhaug
Janos Dios
Karin Pilkvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-21

§ 155

Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av tidigare
genomförda granskningar
Sn 2018:130
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en uppföljning
av tidigare genomförda granskningar för perioden 2012-2016. I samband med
granskningen har en rapport upprättats. Rapporten inkom till förvaltningen
2018-06-07. I rapporten finns iakttagelser samt rekommendationer som
nämnden har att beakta. Kommunens revisorer önskar få del av nämndens
synpunkter på de rekommendationer som framkommer i rapporten, senast
2018-08-28.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-10
Kommunrevisionens rapport ”Uppföljning av tidigare granskningar”,
Jönköpings kommun, daterad 2018-05-31
Förvaltningens förslag
 att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-10 och att låta
skrivelsen utgöra socialnämndens svar till kommunens revisorer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-10 och att låta
skrivelsen utgöra socialnämndens svar till kommunens revisorer.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunrevisionen

Justerandes signatur
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§ 156
Yttrande över ny grönstrukturplan och nytt naturvårdsprogram för
Jönköpings kommun
Sn2018:138
Sammanfattning
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till naturvårdsprogram och
grönstrukturplan.
Grönstruktur är sammanhängande system av gröna områden som parker,
naturmark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer. Dessa områden bidrar
med såväl sociala värden genom rekreation och positiva hälsoeffekter, som
kulturella värden och ekologiska värden för djur och växter. Nämnden
understryker att tillgängligheten vid offentliga gröna områden måste säkras för
personer med olika förutsättningar, genom anpassning till framför allt behoven
hos äldre och personer med funktionsvariationer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06
Förslag till ny grönstrukturplan och naturvårdsprogram, digitalt underlag
www.jonkoping.se
Förvaltningens förslag
 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt naturvårdsprogram och
grönstrukturplan för Jönköpings kommun.
Nämnden understryker att tillgängligheten vid offentliga gröna områden
måste säkras för personer med olika förutsättningar, genom anpassning till
framför allt behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
 Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt naturvårdsprogram och
grönstrukturplan för Jönköpings kommun.
Nämnden understryker att tillgängligheten vid offentliga gröna områden
måste säkras för personer med olika förutsättningar, genom anpassning till
framför allt behoven hos äldre och personer med funktionsvariationer.
Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-21

§ 157

Yttrande över förslag till föreskrifter om behörighet för
sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
Sn/2018:142
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans över förslag till föreskrifter
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden för yttrande.
Sammanfattningsvis ställer sig socialförvaltningen positiv till förslaget, som
innebär förenklingar i förskrivning och ordination av läkemedlet Naloxon, som
används vid överdosering av opioider vid missbruk.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-06
Förslag till föreskrift om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och
ordinera läkemedel.
Konsekvensutredning om förslag till föreskrifter för sjuksköterskor att
förskriva och ordinera läkemedel.
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2018-07-06, utgör nämndens yttrande gällande förslaget till
föreskrift om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
13 augusti 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
 De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2018-07-06, utgör nämndens yttrande gällande förslaget till
föreskrift om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel.

Justerandes signatur
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen
Marianne Lillieberg

Justerandes signatur
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§ 158
Återremiss från kommunfullmäktige avseende motion om
kommunens ansvar för ensamkommande ungdomar
Sn/2017:175

Sammanfattning
Moa-Sara Marakatt (V) anför i en motion 2017-03-29 att Jönköpings kommun
lyckats väl med att ordna HVB-hem till ensamkommande barn och att
Migrationsverkets boenden, dit ungdomar flyttas över när de fyller 18 år eller
får sin ålder uppskriven, inte är en lämplig miljö för dessa ungdomar.
Motionären föreslog mot denna bakgrund att Jönköpings kommun ska låta
ensamkommande ungdomar som passerat 18-årsgränsen bo kvar på sitt
kommunala boende till asylprocessen är klar.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 att återremittera motionen till
socialnämnden för ytterligare beredning mot bakgrund av att det på nationell
nivå fördes samtal om att se över situationen för den målgrupp som avsågs i
motionen samt utifrån eventuellt kommande förändring i lagstiftningen. Under
tiden som gått har socialnämnden vidtagit olika åtgårder i syfte att ordna
boende för gruppen asylsökande ensamkommande unga vuxna. Den nya
lagstiftningen: ”nya möjligheter att få uppehållstillstånd, den nya
gymnasielagen” som började gälla 1 juni 2018, innebär att ytterligare
ensamkommande unga vuxna i Jönköping kommer att få stöd med boende i
olika former.
Beslutsunderlag
Motion 2017-03-29
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-30 § 60
Socialnämndens beslut 2017-10-17 § 186 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-30, § 293
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-06
Förvaltningens förslag
 Godkänna socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06, som
svar på kommunfullmäktiges återremiss.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerandes signatur
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Socialnämndens beslut
 Godkänna socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06, som
svar på kommunfullmäktiges återremiss

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Förlängning av tillfälligt boende för ensamkommande unga vuxna i
Jönköpings kommun
Sn/2018:172
Sammanfattning
Det ytterst osäkra rättsläget kring den nya gymnasielagen och
Migrationsverkets ställningstagande att avvakta med bifallsbeslut tills
Migrationsöverdomstolen kan ge rättslig vägledning innebär att flera
ensamkommande unga vuxna kommer att få vänta på en prövning av
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.
Mot denna bakgrund föreslår socialförvaltningen att beslutet om tillfälligt
boende för grupp A, enligt tidigare beslut i nämnden, förlängs till och med
december 2018. Gruppen bör även utökas till att omfatta de unga som under
hösten får sitt sista avslag på asylansökan, men har fortsatt rätt att vara i
Sverige då deras ärenden har inhiberats i avvaktan på prövning enligt den nya
gymnasielagen. Det är inte rimligt eller försvarbart att ungdomarna på mycket
kort varsel ska klara av att ordna ett boende på egen hand.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06
Förvaltningens förslag
 Det tillfälliga boendet för gruppen A i tidigare tjänsteskrivelse förlängs till
och med december 2018. Gruppen utökas till att omfatta även
ensamkommande unga vuxna som finns på Centria och som under hösten
blir tillståndssökande.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
13 augusti 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C och Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lizette Bülow (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och på
Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
 Det tillfälliga boendet för gruppen A i tidigare tjänsteskrivelse förlängs till
och med december 2018. Gruppen utökas till att omfatta även
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ensamkommande unga vuxna som finns på Centria och som under hösten
blir tillståndssökande.
Reservation
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur
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§ 160
Genomlysning av försörjningsstödet
Ks/2017:494, Sn/2017:150
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2016-12-20, § 248, att i verksamhetsplanen för
socialnämnden 2017, ge förvaltningen i uppdrag att genomföra genomlysning
av område försörjningsstöd. När kommunfullmäktige senare antog VIP
2018-2020, 2017-10-26, §276 kom ärendet tillbaka till socialförvaltningen på
remiss från kommunfullmäktige. Vidare ingick även i uppdraget att i
samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (AMA) föreslå
ytterligare åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd.
Uppdraget har genomförts och en skriftlig rapport har upprättats 2018-05-29.
Beslutsunderlag
Socialnämnden 2016-12-20, § 248
Kommunfullmäktige 2017-10-26 § 276 VIP 2018 – 2020.
Socialnämnden 2017-12-19 § 237
Förvaltningens förslag
 att godkänna rapporten Genomlysning för försörjningsstödet och översända
densamma till kommunstyrelsen som svar på kommunfullmäktiges uppdrag
och
 att ge förvaltningen i uppdrag att arbete vidare med de synpunkter och
förslag som framkommer i rapporten och återrapportera detta till
socialnämnden, vidare
 att uppmärksammat kommunstyrelsen på att det föreligger behov av att
förtydliga det kommungemensamma uppdraget angående
bostadsförsörjningen, samt
 att uppmärksamma kommunstyrelsen på att ansvaret mellan
försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen kring personer i processen
från bidrag till försörjning behöver förtydligas.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C yrkar att:
” Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att till nämndens
novembersammanträde inhämta synpunkter på genomlysningen från
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i samverkan föreslå ytterligare
åtgärder som på ett konkret sätt kan minska beroendet av försörjningsstöd.

Justerandes signatur
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Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att före novembersammanträdet
anordna en utbildningsdag för socialnämnden, dit även utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och kommunledningen med förvaltningar inbjuds, om
genomlysningen och samverkan för att minska beroendet av försörjningsstöd.”
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till Ola Nilsson (KD) med fleras förslag.
Socialnämndens beslut
 Socialnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att till
nämndens novembersammanträde inhämta synpunkter på
genomlysningen från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och i
samverkan föreslå ytterligare åtgärder som på ett konkret sätt kan
minska beroendet av försörjningsstöd.
 Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att före
novembersammanträdet anordna en utbildningsdag för socialnämnden,
dit även utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och
kommunledningen med förvaltningar inbjuds, om genomlysningen och
samverkan för att minska beroendet av försörjningsstöd.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Anna Bunninger
Monica Svensson
Janos Dios

Justerandes signatur
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§ 161
Ändringar i socialnämndens delegationsförteckning
Sn/2018:20
Sammanfattning
Socialförvaltningen har gjort en genomgång av socialnämndens
delegationsförteckning. Förslaget till revidering gäller ändringar och tillägg i
gällande delegation för lönesättning i kapitel 4.2.1 Personal samt förtydligande
gällande beloppsgräns vid direktupphandlingar i kapitel 4.2.3. Avtal m.m.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-15
Förvaltningens förslag
 att den ändring i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår
fastställs.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 13
augusti 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
 att den ändring i delegationsförteckningen som förvaltningen föreslår
fastställs.

Beslutet expedieras till:
Administrativa enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Återremiss – Finansiering av deltagande i rehabiliteringsprogram
Ks/2016:455, Sn/2016:158
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2016-11-15 att föreslå kommunstyrelsen att det då
redan pågående, och till november 2017 finansierade Rehabprojektet fortsatt
skulle finansieras genom fonden för ej utnyttjade statsbidrag. Förslaget var att
projektet fram till den 31 augusti 2020 fortsatt skulle finansieras via fonden.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att återremittera ärendet till
socialnämnden för dialog med Samordningsförbundet om samverkan kring
rehabiliteringsprogram trots stadskontorets förslag att bevilja ansökan.
Socialnämnden återkom 2017-08-22 med svar på återremissen efter samtal
med Samordningsförbundet. 2017-09-27 beslutar kommunstyrelsen om
återremiss för förnyad dialog med Samordningsförbundet, också här föreslog
stadskontorets att bevilja ansökan.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2016-11-15 § 227 med tillhörande handlingar
Stadskontorets yttrande 2017-01-30
Kommunalrådsyttrande 2017-02-09
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-22 § 48 med tillhörande handlingar.
Socialnämndens beslut 2017-08-22 § 151 med tillhörande handlingar
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 251 med tillhörande handlingar
Förvaltningens förslag
– att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-28 och
översända densamma till kommunstyrelsen som svar på återremissärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD och C, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag
Socialnämndens beslut
– att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-28 och
översända densamma till kommunstyrelsen som svar på återremissärendet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Kurser och konferenser
Socialchefsdagarna 2018, den 3-5 oktober 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S)
Elisabeth Wahlström (M), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD),
Per-Åke Göransson (MP) och Lennart Tehage (S) deltar på Socialchefsdagarna
2018 på nämndens uppdrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Meddelanden
a. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande missförhållande vid Vipevägens gruppbostad
i Huskvarna. (Sn/2018:125)
b. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande verksamhetstillsyn inom
funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun. (Sn/2018:73)
c. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
- avslå ansökan från Solna stad (Sn/2018:121)
d. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
- avsluta ärendet gällande tillsyn av ej verkställda beslut (Sn/2018:85)
e. Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-05-31, § 113, Barnbokslut (Ks/2018:128)
f. Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-05-31, § 118, Redovisning av uppdrag att utreda
förutsättningarna för att etablera ytterligare ett HVB-hem i egen regi
(Ks/2017:493)
g. Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-05-31, § 119, Ändring av reglementet för nämnderna inom
socialtjänsten (Ks/2018:214)
h. Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-06-19, § 186, Policy för lokalförsörjning (Ks/2018:219)
i. Beslut från kommunstyrelsen
- 2018-06-19, § 189, Yttrande över promemorian Ds 2018:11 Vissa
kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ks/2018:249)
j. Utdelning till behövande ur sociala samfonderna, sommarutdelningen
2018 (Sn/2018:21)
k. Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2018-08-13

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Anmälan om delegationsbeslut
a) Yttrande över förslag till detaljplan för Tenhult 24:47, Herrgårdsgärdet,
Jönköpings kommun, SN2018:135
b) Yttrande över detaljplan, Maden, Huskvarna, SN2018:127
c) Beslut om erinran, Tillståndsenheten, daterad 2018-06-04
d) Beslut om erinran, Tillståndsenheten, daterad 2018-06-20

e) Beslut i Lex Sarah-ärende, Funktionshinderomsorgen, daterade
2018-06-05 (2st), 2018-06-15, 2018-06-18 (2st), 2018-06-27, 2018-0730
f) Beslut i Lex Sarah-ärenden, Individ- och familjeomsorgen, daterade
2018-06-15, 2018-07-25 (3st)

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Yttrande över ”Remiss angående förslag på föreskrifter om
utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom
funktionshinderområdet med tillhörande konsekvensutredning”
Sn/2018:175
Socialnämndens beslut
Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice
ordförande fatta följande beslut, efter det att socialförvaltningen upprättat
förslag till yttrande:
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens yttrande över ärendet
”Yttrande över remiss angående förslag på föreskrifter om utbildning inom
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med
tillhörande konsekvensutredning” och översänder detsamma till
kommunstyrelsen som svar på remissärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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