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Plats och tid

Sessionsalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-11:45

Beslutande

Joakim Dahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Eva Stråth (KD)
Arnold Sigonius (C)
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Caroline Stendahl (M)
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Annika Edlund, ekonom, § 186 a
Ida Jerdmyr, enhetschef, § 187 c-e
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Christina Blom, § 187 b
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 187 f-g
Annika Åberg, funktionschef, § 187 f
Mari Yrjälä Svensson, Kommunal § 185-188
Solvi Engström, Kommunal § 185-188
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Paragrafer 185- 200 (ej § 189-192)
Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Justerandes sign

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-10-23, kl. 08:30
Helene Fåglefelt Lindmark
Joakim Dahlström
Eric Winbladh

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden § 185-200 (ej § 189-192)

Datum för sammanträdet

2018-10-16

Datum för anslags uppsättande

2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags nedtagande

Helene Fåglefelt Lindmark

Utdragsbestyrkande

2018-11-14
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-11:05, 11:25-11:45

Beslutande

Joakim Dahlström (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Eva Stråth (KD)
Arnold Sigonius (C)
Anna Nordenankar (L)
Christer Sjöberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Gabriel Marko (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)

Övriga närvarande

Elisabeth Whalström (M)
Jan Walgeby (M)
Caroline Stendahl (M)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lennart Tehage (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Eric Winbladh

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

ordförande

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer 189-192

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-10-16, kl. 11:45
Helene Fåglefelt Lindmark
Joakim Dahlström
Eric Winbladh
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Socialnämnden §189-192

Datum för sammanträdet

2018-10-16

Datum för anslags uppsättande

2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags nedtagande

Helene Fåglefelt Lindmark
Utdragsbestyrkande

2018-11-08
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Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 185

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 186

Informationsärenden
a) Månadsrapport, september 2018
Annika Edlund, ekonom, redovisar nämndens ekonomiska resultat per
september månad. Socialnämnden har en budget på 1 445,4 miljoner kronor
(mnkr) för 2018. Prognosen visar på en negativ avvikelse mot budget på
124,1 mnkr vilket är en förbättring sedan föregående prognos med 6,7
mnkr. Den negativa avvikelsen återfinns framförallt inom
funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen men även
försörjningsstöd och gemensam verksamhet visar på underskott.
Ekonomiska risker finns avseende utförd personlig assistans eftersom
förvaltningen har upparbetade fordringar gentemot Försäkringskassan där
osäkerheter finns.
Beräknat uttag ur flyktingfonden från ensamkommande barn och unga
beräknas till 55,0 mnkr för 2018, vilket är oförändrat sedan föregående
prognos.
b) Nytt från förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, lämnar följande information till
nämnden:
•
•
•
•

•

•
•

Justerandes signatur

Socialchefsdagarna, som ägde rum i Jönköping detta år, blev en
lyckad konferens. Lotta Karlsson, enhetschef inom äldreomsorgen i
Jönköpings kommun vann chefsduellen.
Arbetet med budgetberedningen är i full gång.
Inom förvaltningen arbetas det nu med den årliga kvalitetsrapporten
som kommer att vara en del av materialet som tas upp på måldagen,
den 5 november.
Projektet med ungdomsmottagning online är nu i full gång och
fungerar väldigt väl. Kommunerna är positiva till att fortsätta driva
ungdomsmottagning online och tittar nu över möjligheter till
finansiering av arbetet. Det finns statsbidrag en god bit in på 2019.
Allmänna barnhus jobbar med ett projekt där man tittar på stöd,
vård och behandling till barn som varit utsatta för våld och sexuella
övergrepp. Nu försöker man lösa finansiering för att kunna fortsätta
jobba enligt den nya arbetsmodell som man i projektet arbetat efter.
Helene Spets, apotekare, har nu börja sin tjänst i Jönköpings
kommun och i och med det startas projektet ”Säker och
ändamålsenlig läkemedelshantering” upp.
Projektet ”Kartlägga hemlösheten” har under vecka 40 genomfört
sin undersökning bland hemlösa.

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 187
Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 193 Redovisning av statsbidrag för habiliteringsersättning 2018
Föredragande: Anna Bunninger, funktionschef, Christina Blom,
områdeschef
b) § 196 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2018
inom IFO och FO
Föredragande: Anna Bunninger, funktionschef
c) § 189 Serveringstillstånd; Fai & Co AB (1988Beijing) Jönköping, Nytt
tillstånd
d) § 190 Serveringstillstånd; FöretagsCatering AB (Campus Arena,
högskoleområdet) Jönköping, Tillfälligt tillstånd
e) § 191 Serveringstillstånd; Granros AB (Copperfield) Jönköping, Ändrat
tillstånd
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten
f) § 197 Sammanslagning av funktionen för ensamkommande barn och
nyanlända (EKB) och individ- och familjeomsorgen (IFO)
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, Annika Åberg,
funktionschef
g) § 198 Ansökan om ekonomiskt stöd inom ramen för överenskommelsen
om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan socialförvaltningen och
Pingstkyrkan i Jönköping
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, funktionschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 188
Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 20 minuter (kl. 11:05-11:25)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 189

Serveringstillstånd; Fai & Co AB (1988Beijing) Jönköping, Nytt
tillstånd
Sammanfattning
Fai & Co AB, 556747-1338, ansöker om att på serveringsstället 1988Beijing,
Klostergatan 27, 553 35 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan
11:00 – 00:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2018-10-03
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2018-08-27, bilaga 1
Ritning, 17-2018-00337, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Fai & Co AB, 556747-1338, beviljas att på serveringsstället 1988Beijing,
Klostergatan 27, 553 35 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 00:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Fai & Co AB, 556747-1338, beviljas att på serveringsstället 1988Beijing,
Klostergatan 27, 553 35 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 00:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 22:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Fai & Co AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 190

Serveringstillstånd; FöretagsCatering AB (Campus Arena,
högskoleområdet) Jönköping, Tillfälligt tillstånd
Sammanfattning
FöretagsCatering AB, 556460-2224, ansöker om tillfälligt serveringstillstånd
på serveringsstället Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 17 november 2018, inomhus mellan
klockan 17:00 – 01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2018-10-11
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, inkommen 2018-10-09, bilaga 1
Ritning, 19-2018-00376, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– FöretagsCatering AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt serveringstillstånd på
serveringsstället Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 17 november 2018, inomhus mellan
klockan 17:00 – 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– FöretagsCatering AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt serveringstillstånd på
serveringsstället Campus Arena, högskoleområdet, Munksjögatan, 553 33
Jönköping, för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 17 november 2018, inomhus mellan
klockan 17:00 – 01:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 191

Serveringstillstånd; Granros AB (Copperfield) Jönköping, Ändrat
tillstånd
Sammanfattning
Granros AB, 556467-1401, har serveringstillstånd på serveringsstället
Copperfield, Västra Storgatan 8, 553 15 Jönköping, för servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan
klockan 11:00 – 01:00.
Granros AB, 556467-1401, ansöker om att på serveringsstället Copperfield,
Västra Storgatan 8, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan
11:00 – 02:00, på befintlig serveringsyta samt på utökad serveringsyta.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-11
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2018-09-05, bilaga 1
Ritning, 18-2018-00346, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Delegation ges till socialnämndens ordförande, att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, efter att Bolaget uppfyllt vad som krävs för
att meddela ett serveringstillstånd. Det som återstår i ärendet är yttrande från
Räddningstjänsten. Serveringstillståndet gäller under förutsättning att
Bolaget beviljas bygglov.
– Granros AB, 556467-1401, beviljas att på serveringsstället Copperfield,
Västra Storgatan 8, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 02:00, på befintlig serveringsyta samt på utökad
serveringsyta.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till
förvaltningensförslag med tillägg att
”Prövotid ges under ett (1) år mellan klockan 01:00-02:00”
Christer Sjöberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Joakim Dahlströms (M) med fleras tillägg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

Socialnämndens beslut
– Delegation ges till socialnämndens ordförande, att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, efter att Bolaget uppfyllt vad som krävs för
att meddela ett serveringstillstånd. Det som återstår i ärendet är yttrande från
Räddningstjänsten. Serveringstillståndet gäller under förutsättning att
Bolaget beviljas bygglov.
– Granros AB, 556467-1401, beviljas att på serveringsstället Copperfield,
Västra Storgatan 8, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus
mellan klockan 11:00 – 02:00, med prövotid under ett (1) år mellan
klockan 01:00-02:00, på befintlig serveringsyta samt på utökad
serveringsyta.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Granros AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 192

Yttrande över den kompletterande promemorian Ett socialt hållbart
eget boende för asylsökande

Sn 2018/112 799

Sammanfattning
Arbetsmarknadsdepartementet önskar få Jönköpings kommuns synpunkter på
promemorian Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan till socialnämnden för synpunkter.
Socialförvaltningen anser sammanfattningsvis att det finns fördelar med att
skapa ett system där boende för asylsökande i socialt utsatta områden
begränsas. Det kan dock finnas nackdelar med båda de föreslagna systemen,
vilket gör att även modellen att helt ta bort möjligheten till eget boende (EBO)
bör övervägas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-24
Promemoria Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande, daterad 2018-0903
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden stödjer förslaget att skapa ett system där boende för
asylsökande i socialt utsatta områden begränsas. Det finns dock nackdelar
med de föreslagna modellerna, vilket talar för att överväga att helt ta bort
eget boende (EBO) i nuvarande form.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden stödjer förslaget att skapa ett system där boende för
asylsökande i socialt utsatta områden begränsas. Det finns dock nackdelar
med de föreslagna modellerna, vilket talar för att överväga att helt ta bort
eget boende (EBO) i nuvarande form.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, Karin Pilkvist, Åsa Jonsson Sköld,
Stein Erin Norderhaug
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 193

Redovisning av statsbidrag för habiliteringsersättning 2018
Sn 2018/153 700

Sammanfattning

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna för habiliteringsersättning, vilket i Jönköpings kommun benämns
stimulansersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att
införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (bilaga 1
tillhörande tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21). Ett statsbidrag omfattande
4 350 000 kronor har fördelats som engångsbelopp enligt fördelningsnyckel
under året 2018 till Jönköpings kommun (bilaga 2 tillhörande tjänsteskrivelse
daterad 2018-09-21).
Statsbidraget får enbart användas under 2018 och medel som inte förbrukats
måste betalas tillbaka till Socialstyrelsen som skickar ut en faktura i samband
med återrapporteringen om medel ska återbetalas (bilaga 1 tillhörande
tjänsteskrivelse daterad 2018-09-21).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-21
Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 till kommuner för
habiliteringsersättning, Socialstyrelsen 2018
Fördelning av habiliteringsersättning för 2018, Beslutat 2018-06-08,
Socialstyrelsen 2018
Förvaltningens förslag
− 3 850 000 kronor av statsbidraget används till att retroaktivt betala ut en
tillfälligt höjd stimulansersättning avseende år 2018 med 9,50 kronor per
utförd timme till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Utbetalningen
sker retroaktivt vid ett tillfälle under året 2018. Resterande del av
statsbidraget, 500 000 kronor, används till att täcka de ökade kostnaderna i
nuvarande stimulansersättning.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Överläggande
Nämnden anser att detta är viktiga pengar för de berörda och att utdelning ska
göras tillsammans med informationsinsatser riktade till mottagare, personal och
gode män så att det tydligt framgår bakgrunden till denna extra ersättning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

Socialnämndens beslut
− 3 850 000 kronor av statsbidraget används till att retroaktivt betala ut en
tillfälligt höjd stimulansersättning avseende år 2018 med 9,50 kronor per
utförd timme till deltagare i daglig verksamhet enligt LSS. Utbetalningen
sker retroaktivt vid ett tillfälle under året 2018. Resterande del av
statsbidraget, 500 000 kronor, används till att täcka de ökade kostnaderna i
nuvarande stimulansersättning.

Beslutet expedieras till:
Christina Blom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-10-16

§ 194

Revidering av socialnämndens reglemente
Sn 2018/189 700

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018, § 158, i slutrapport om
översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod att
kommunens tre sociala områdesnämnder avvecklas och ersätts med en ny
individ- och familjeomsorgsnämnd. Socialnämndens reglemente justeras för att
motsvara den ansvarsfördelning mellan nämnderna som den nya
nämndsorganisationen medför från och med den 1 januari 2019.
Det nämnden har att ta ställning till är förslag till det nya reglementets
inledande delar som beskriver nämndens specifika ansvarsområden. Inför
kommunstyrelsens prövning av ärendet kommer förslaget kompletteras av
stadskontoret med delar som är lika för samtliga nämnder i kommunen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-01
Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden, daterad 2018-10-01
Förvaltningens förslag
− Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Administrativa enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018”
Sn 2015/194 750

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 22 juni 2016 § 163 "Ett samhälle för alla 20152018". Syftet med programmet är att förverkliga intentionerna i FN:s
konvention för personer med funktionsnedsättning. Konventionen utgår från
grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Personer med
funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället
på lika villkor som alla andra.
Med anledning av att programtiden börjar gå mot sitt slut sker nu en
uppföljning av programmet i sin helhet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-20
Ett samhälle för alla, programuppföljning, daterad 2018-09-20
Uppföljning av ”Ett samhälle för alla” Jönköpings kommun
Barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-28, § 89
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2018-08-27, § 88
Kultur- och fritidsnämnden, 2018-06-14, § 99
Socialnämnden, 2018-06-18, § 127
Stadsbyggnadsnämnden, 2018-08-23, § 404
Tekniska nämnden, 2018-06-12, § 129
Äldrenämnden, 2018-06-19, § 85
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2018-08-08, § 78
Uppföljning av det funktionshinderpolitiska programmet 2015-2018, frågor
funktionsrätt
Ett samhälle för alla 2015-2018, programuppföljning, följebrev, daterat 201804-25
Ett samhälle för alla, halvtidsuppföljning, daterad 2017-09-29
Förvaltningens förslag
− Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, godkänns och
översänds till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Programuppföljning av ”Ett samhälle för alla – Program för
funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun 2015-2018, godkänns och
översänds till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kristine Andreassen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2018 inom
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen
Sn 2018/17 700

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. Nämnden ska också redovisa hur många av besluten som
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten
avbröts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-25
Statistikrapport, daterad 2018-09-25
Förvaltningens förslag
− 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 2018
lämnas till kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (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 2018
lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:

Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Sammanslagning av funktionen för ensamkommande barn och
nyanlända (EKB) och individ- och familjeomsorgen (IFO)
Sn 2018/114 049

Sammanfattning
Funktionen för ensamkommande barn och nyanlända (EKB) avvecklas vid
årsskiftet 2018/2019 och befintliga verksamheter organiseras från och med den
1 januari 2019 inom funktionen för individ- och familjeomsorg (IFO). I
samband med funktionernas sammanslagning bildas ett nytt område inom
individ- och familjeomsorgen, område boende för nyanlända.
Myndighetsutövningen för ensamkommande barn och unga organiseras
återigen som en sektion i område barn och ungdom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27
Förvaltningens förslag
− Sammanslagningen av funktionen för ensamkommande barn och nyanlända
(EKB) och individ- och familjeomsorgen (IFO), sker den 1 januari 2019.
Organisationsförändringen genomförs i enlighet med förvaltningens
förslag, vilket framgår av bilagan till tjänsteskrivelsen, daterad 2018-08-27.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Sammanslagningen av funktionen för ensamkommande barn och nyanlända
(EKB) och individ- och familjeomsorgen (IFO), sker den 1 januari 2019.
Organisationsförändringen genomförs i enlighet med förvaltningens
förslag, vilket framgår av bilagan till tjänsteskrivelsen, daterad 2018-08-27.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld
Annika Åberg
Karl Gudmundsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Ansökan om ekonomiskt stöd inom ramen för överenskommelsen
om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan socialförvaltningen
och Pingstkyrkan i Jönköping
Sn 2018/59 700

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade den 17 april 2018, att godkänna överenskommelsen
om idéburet offentligt partnerskap mellan Jönköpings kommun och
Pingstkyrkan i Jönköping. Överenskommelsen om samverkan mellan
Jönköpings kommun och den idéburna sektorn ska motverka psykisk ohälsa
och hemlöshet bland unga ensamkommande vuxna. Direkt berörs
ensamkommande barn som fått sin ålder uppskriven eller fyllt 18 år, studerar i
Jönköping, fått avvisningsbeslut och primärt inte bor på Migrationsverkets
boende. I en ny skrivelse som inkommit från Ulrica Heidari,
integrationssamordnare i Pingstkyrkan i Jönköping och initiativtagare till
”Agapes vänner i Jönköping”, framförs behovet av ytterligare ekonomiskt stöd
motsvarande 200 000 kronor för 2018, mellan 600 000 – 700 000 kronor för
första halvåret 2019 samt hjälp med lokaler för boende.
Socialnämnden beslutade den 18 september 2018, att återremittera frågan kring
det utökade ekonomiska anslaget om 200 000 kronor inom ramen för
överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Jönköping.
Socialnämnden beslutade även att avvakta ställningstaganden avseende
ekonomiskt stöd för 2019 då det ekonomiska stödet tas från medel som
kommunen erhåller i form av tillfälliga statliga bidrag under 2018.
Uppdrag gavs också till socialförvaltningen att se över verksamhetslokaler
inom EKB i syfte att frigöra en lokal eller del av lokal för målgruppen som
ingår i IOP-överenskommelsen för perioden 2018-10-01 − 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27
Skrivelser från Ulrica Heidari, daterade 2018-08-02, 2018-09-05
Förvaltningens förslag
− Utökat ekonomiskt anslag om 200 000 kronor inom ramen för
överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Jönköping.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Joakim Dahlström (M), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (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
− Utökat ekonomiskt anslag om 200 000 kronor inom ramen för
överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap mellan
socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Jönköping.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Meddelanden
a) Beslut från kommunstyrelsen, 2018-09-19, § 243, Styrgrupp för
analysarbete avseende socialnämndens ekonomiska läge
(Dnr: Ks 2018:350)
b) Beslut från kommunstyrelsen, 2018-09-19, § 245, Yttrande över remiss
angående förslag på föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan
med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet med
tillhörande konsekvensutredning
(Dnr: Sn 2018:175)
c) Beslut från kommunstyrelsen, 2018-09-19, § 247, Yttrande över
betänkandet ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” (SOU
2018:35)
(Dnr: Sn 2018:132
d) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO), 2018-10-04, Tillsyn
av ej verkställt beslut
(Dnr: Sn 2018:126)
e) Dom från Kammarrätten i Jönköping, 2018-10-03, Serveringstillstånd
enligt alkohollagen, LVR Kitchen AB
f) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2018-10-08
g) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer
att begäras
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärende, funktionshinderomsorgen, daterat 2018-09-10
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur
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