JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-19

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-11:50, 13:30-16:30

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Elisabeth Wahlström (M)
Sarah Skagerö (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Lenah Wendelius Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Lizette Bülow (SD)
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ordförande
§ 218- 220 (kl. 08:30-15:00)
ers. Anders Carlsson (M) § 221-237
ers. Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)

§ 218-del av 220 (kl. 08:30-13:30)
ers. Gabriella Sjöberg (S) del av § 220-237
§ 218-220 (kl. 08:30-15:20)
ers. Christer Sjöberg (S) § 221-227
ers. Christer Sjöberg (S) § 228-237

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström (M), § 218-220
Jan Walgeby (M)
Eva Stråth (KD)
Lenah Wendelius Andersson (S), § 218-del av 220
Gabriel Marko (S), § 218-220 (kl. 08:30-16:15)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S), § 218-227
Lennart Tehage (S)
Gunvor Runström (MP)
Gunnel Granberg (SD), § 219 c – 237 (kl. 13:30-16:30)
Janos Dios, ekonomichef, § 219 a, 222
Ida Jerdmyr, chef tillståndsenheten, Nomie Artmark, alkoholhandläggare, § 220 c-h
Stein Erik Norderhaug, områdeschef, § 219 b
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, § 219 d, 220 j
Eva-Marie Bjurenstedt, områdeschef, § 219 c
Mia Chaib, enhetschef, § 219 c, 220 i
Johan Ljungdahl, bostadssamordnare, § 219 c
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Eric Winbladh

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2017-12-21, kl. 09:00

Underskrifter

Paragrafer 218-237

Sekreterare

Kristina Forsberg
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Eric Winbladh

Justerandes sign

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

Socialnämnden § 218-237

Datum för sammanträdet

2017-12-19

Datum för anslags uppsättande

2017-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Kristina Forsberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-01-12

2

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-19

Innehåll

2

Sid

§ 218 Fastställande av dagordning

3

§ 219 Informationsärenden

4

§ 220 Föredragning i sakärenden

5

§ 221 Partigruppvisa överläggningar

6

§ 222 Verksamhetsplan 2018

7

§ 223 Internkontrollplan med riskanalys 2018

9

§ 224 Tillägg i socialnämndens delegationsförteckning

10

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

11

§ 226 Serveringstillstånd; Food and Service AB (Casa Grande)
Jönköping, Nytt tillstånd

13

§ 227 Serveringstillstånd; Dornacci AB (Dornacci) Jönköping,
Nytt tillstånd

14

§ 228 Serveringstillstånd; Visingsö Pensionat AB (Grenna Kulturgård)
Gränna, Tillfälligt tillstånd – Pausservering och tillfälligt tillstånd
till slutet sällskap

15

§ 229 Serveringstillstånd; Karlssons Salonger AB (Karlssons Salonger),
Ändrat tillstånd

16

§ 230 Uppföljning av privata utförare

18

§ 231 Familjeåterföreningar och kommunens ansvar för att ordna boenden 19

Justerandes signatur

§ 232 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS inom
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen 2017

20

§ 233 Kurser och konferenser

21

§ 234 Meddelanden

22

§ 235 Anmälan om delegationsbeslut

23

§ 236 Ny rutin gällande omedelbara justeringar

24

§ 237 Styrgrupp för uppdrag från kommunfullmäktige gällande
försörjningsstöd

25

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-19

§ 218

Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs med följande
ändringar;
•
•
•

Justerandes signatur

Tillkommande ärende: Styrgrupp för uppdrag från kommunfullmäktige
gällande försörjningsstöd
Tillkommande konferens: Funkiskultur 2018, den 31 januari-1 februari
2018, Halmstad
Rapport från förrättningar, utgår

Utdragsbestyrkande
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§ 219

Informationsärenden
a) Månadsrapport, november 2017
Janos Dios, ekonomichef, redovisar nämndens ekonomiska resultat per
november månad. Socialnämnden har en budget på 1 384,3 mnkr för 2017.
Prognosen efter elva månader visar på en negativ avvikelse mot budget på
57,3 mnkr, vilket är en försämring sedan föregående prognos på 6,6 mnkr.
Den negativa avvikelsen återfinns inom både individ- och familjeomsorgen
och funktionshinderomsorgen medan försörjningsstöd visar på en positiv
avvikelse.
b) Genomlysning av försörjningsstödet
Socialnämnden gav den 20 december 2016, förvaltningen i uppdrag att
genomföra en genomlysning av område försörjningsstöd.
Kommunfullmäktige gav den 26 oktober 2017, socialnämnden i samverkan
med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utföra en
genomgripande genomlysning av försörjningsstödet. Stein Erik
Norderhaug, områdeschef, informerar om hur processen med detta kommer
att gå till.
c) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar bland annat om att
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har antagit överenskommelse
om samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Jönköpings län. Lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018.
Mia Chaib, enhetschef och Johan Ljungdahl, bostadssamordnare,
informerar om att kommunen från den 15 december 2017, övertar det avtal
om boende som Migrationsverket tidigare haft med Tokeryds herrgård.
Detta innebär 70 boendeplatser för nyanlända flyktingar. Boendet blir inte
permanent utan ett boende i väntan på egen bostad. Jönköpings kommun
har därmed klarat årets mottagande av nyanlända som anvisats hit av
Migrationsverket.
Eva-Marie Bjurenstedt, områdeschef, informerar om situationen kring
personlig assistans efter att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dragit
in tillståndet för två assistansbolag. Läget är ansträngt men under kontroll.
d) Rekrytering av kontaktpersoner
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, informerar om arbetet med att rekrytera
och behålla kontaktpersoner. I dagsläget är det 442 medborgare som har
beslut om kontaktperson. Alla beslut har inte kunnat verkställas,
problematiken ligger då oftast i svårigheter med matchning, där till
exempel ålder, kön och språkkrav kan spela in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 220

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 222 Verksamhetsplan 2018
Föredragande: Stefan Österström, biträdande socialdirektör, Janos Dios,
ekonomichef
b) § 223 Internkontrollplan med riskanalys 2018
Föredragande: Stefan Österström, biträdande socialdirektör
c) § 224 Tillägg i socialnämndens delegationsförteckning
d) § 225 Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys) Jönköping, Ändrat
tillstånd
e) § 226 Serveringstillstånd; Food and Service AB (Casa Grande) Jönköping,
Nytt tillstånd
f) § 227 Serveringstillstånd; Dornacci AB (Dornacci) Jönköping, Nytt tillstånd
g) § 228 Serveringstillstånd; Visingsö Pensionat AB (Grenna Kulturgård)
Gränna, Tillfälligt tillstånd – Pausservering och tillfälligt tillstånd till slutet
sällskap
h) § 229 Serveringstillstånd; Karlssons Salonger AB (Karlssons Salonger),
Ändrat tillstånd
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten
i) § 231 Familjeåterföreningar och kommunens ansvar för att ordna boenden
Föredragande: Mia Chaib, enhetschef
j) § 232 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS inom
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen 2017
Föredragande: Per-Erik Samuelsson, områdeschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 30 minuter (kl. 15:20-15:50)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Verksamhetsplan 2018
Sn 2017/72 041
Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan för
socialnämndens verksamhet 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Verksamhetsplan socialnämnd, daterad 2017-12-06
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inom
socialnämndens område fastställs.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 11
december 2017. De fackliga företrädarna hade inga invändningar i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Lizette Bülow (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, vill till protokollet tillföra att
den aktuella budgeten är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet samt allianspartierna. Bakgrunden till
uppgörelsen är den exceptionella parlamentariska situationen i Jönköpings
kommun där alliansen, efter avhopp i kommunfullmäktige, numera inte utgör
det största blocket. För att undvika kaos och osäkerhet samt för att säkerställa
att nämnderna fullt ut kompenseras för demografi, togs därför initiativet till en
överenskommelse med alliansen, i vilken grundkravet var att besparingar i
skola och äldreomsorg skulle utgå. Överenskommelsen gäller för budgetåret
2018. Noterbart är att budgeten inte innehåller de riktade statsbidrag som
aviserats av regeringen för bland annat skola, arbetsmarknadspolitik,
samhällsbygge, kunskapslyft, socialtjänst och äldreomsorg.
Emellertid anser S, MP och V att resursförstärkningar krävs de kommande åren
för att överbrygga de klyftor som finns i vår kommun.
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. S, MP och V vill
vidareutveckla arbetet med att stödja barn och vuxna som befinner sig i sådana
situationer.
Satsningar på barn och unga är en investering för framtiden och har stor
betydelse för att skapa jämlika villkor för barn och unga i vår kommun.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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S, MP och V vill därför:
− Via en så kallad social investeringsfond, genomföra stora satsningar på
tidiga och förebyggande insatser riktade till skola, fritid och
socialtjänstens område.
− Utöka antalet fältsekreterare för att verksamheten ska kunna arbeta mer
långsiktigt och förebyggande.
− Rikta resurser för att stödja barnen i hemmen tillsammans med familjen
genom så kallade familjestödjare (f.d. hemmahosare).
− Att vår ambition om fri ledsagning ska omfatta alla personer som har
rätt till det enligt SoL och LSS
− Införa kontaktpersoner för boende i gruppbostäder
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 inom
socialnämndens område fastställs.
Icke deltagande i beslut
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Lenah Wendelius Andersson (S),
Gabriel Marko (S), Per-Åke Göransson (MP) samt Mats Kåremalm (V) deltar
ej i beslutet av detta ärende.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Internkontrollplan med riskanalys 2018
Sn 2017/167 040
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2004 om riktlinjer för
internkontroll i Jönköpings kommun. Enligt dessa anvisningar ska nämnden
årligen sammanställa en internkontrollplan för verksamheten. Ansvaret rörande
arbetet med intern kontroll regleras också i 6 kap. Kommunallagen (SFS
1991:900).
Ett utvecklingsarbete rörande internkontrollarbetet pågår i Jönköpings
kommun, under ledning av stadskontoret. Exakt hur strukturen kommer att se
ut från och med år 2019 är inte klart, men en grundtanke blir att föra in mer
element av riskanalys. En annan grundtanke blir att mer tydligt se
internkontrollarbetet som en pågående process, som genomsyrar vardagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-04
Förvaltningens förslag
− Förvaltningens förslag till internkontrollplan med riskanalys 2018 fastställs.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 11
december 2017. De fackliga företrädarna hade inga invändningar i ärendet.
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
− Förvaltningens förslag till internkontrollplan med riskanalys 2018 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Janos Dios

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Tillägg i socialnämndens delegationsförteckning
Sn 2017/30 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsförteckning är fortlöpande föremål för översyn. De
nu föreslagna tilläggen rör beslut enligt lagen (2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare samt beslut enligt alkohollagen
(2010:1622).
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-27
Socialnämndens beslut om ändring i reglementet för nämnderna inom
socialtjänsten i Jönköpings kommun, 2017-11-21 § 206
Förvaltningens förslag
− Delegationsförteckningen ändras i enlighet med vad som föreslås i
tjänsteskrivelsen under rubriken sammanfattande förslag.
− Ändring med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, börjar gälla då kommunfullmäktige beslutat om att
anta ändring i Reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun, enligt socialnämndens förslag, den 21 november 2017 § 206.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 11
december 2017. De fackliga företrädarna hade inga invändningar i ärendet.
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
− Delegationsförteckningen ändras i enlighet med vad som föreslås i
tjänsteskrivelsen under rubriken sammanfattande förslag.
− Ändring med anledning av ny lag om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare, börjar gälla då kommunfullmäktige beslutat om att
anta ändring i Reglementet för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings
kommun, enligt socialnämndens förslag, den 21 november 2017 § 206.
Beslutet expedieras till:
Ida Jerdmyr
Kristina Forsberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Serveringstillstånd; Fai & Vänner AB (Murphys) Jönköping,
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.
Förvaltningen anser att ansökan om serveringstid på uteserveringen mellan
00.00-01.00 måndag till torsdag som inte efterföljs av röd dag bör avslås med
anledning av befarade olägenheter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-12-06
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-24, bilaga 1
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 bifall till förvaltningens
förslag med ändringen att prövotiden förlängs till den 31 december 2018.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens
förslag med Ola Nilssons (KD) tillägg.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
− 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 december 2018.
− Avslå ansökan om serveringstid på uteservering mellan 00.00-01.00
måndag till torsdag som inte efterföljs av röd dag.
Reservation
Lizette Bülows (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Serveringstillstånd; Food and Service AB (Casa Grande) Jönköping,
Nytt tillstånd
17-2017-00244
Sammanfattning
Food and Service AB, 556967-9995, ansökte från början om att på
serveringsstället Casa Grande, Östra Storgatan 90, 553 21 Jönköping, få
servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 02:00.
Under utredningens process ändrade de sin ansökan till att avse inomhus
mellan klockan 11:00 – 01:00 och tog tillbaka sin ansökan gällande
uteserveringen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-12-12
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-10-09, bilaga 1
Förvaltningens förslag
– Food and Service AB, 556967-9995, beviljas att på serveringsstället Casa
Grande, Östra Storgatan 90, 553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin
och starköl, till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Food and Service AB, 556967-9995, beviljas att på serveringsstället Casa
Grande, Östra Storgatan 90, 553 21 Jönköping, få servera spritdrycker, vin
och starköl, till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
01:00.
Beslutet expedieras till:
Food and Service AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 227

Serveringstillstånd; Dornacci AB (Dornacci) Jönköping, Nytt
tillstånd
17-2017-00226
Sammanfattning
Dornacci AB, 559116-2655, ansöker om att på serveringsstället Dornacci,
Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera spritdrycker, vin och starköl
till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-12-12
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-15
Förvaltningens förslag
– Dornacci AB, 559116-2655, beviljas att på serveringsstället Dornacci,
Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera spritdrycker, vin och
starköl till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00.
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
– Dornacci AB, 559116-2655, beviljas att på serveringsstället Dornacci,
Kompanigatan 16, 553 05 Jönköping, få servera spritdrycker, vin och
starköl till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00.
Beslutet expedieras till:
Dornacci AB

Justerandes signatur
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§ 228

Serveringstillstånd; Visingsö Pensionat AB (Grenna Kulturgård)
Gränna, Tillfälligt tillstånd – Pausservering och tillfälligt tillstånd
till slutet sällskap
19-2017-00379
Sammanfattning
Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, nedan kallat Bolaget, ansöker om
pausservering på serveringsstället Grenna Kulturgård, Bergsgatan 39, 563 32
Gränna, för vin och starköl till allmänheten under perioden 2018-01-05 till
2018-02-03, inomhus mellan klockan 16.00 – 20.20. Bolaget ansöker också om
tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 26 januari 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2017-12-12
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-11-27, bilaga 1
Förvaltningens förslag
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas pausservering på
serveringsstället Grenna Kulturgård, Bergsgatan 39, 563 32 Gränna, för
starköl och vin till allmänheten under perioden 2018-01-05 till 2018-02-03,
inomhus mellan klockan 16.00 – 20.20.
− Bolaget beviljas tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 26 januari
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
− Visingsö Pensionat AB, 559071-1445, beviljas pausservering på
serveringsstället Grenna Kulturgård, Bergsgatan 39, 563 32 Gränna, för
starköl och vin till allmänheten under perioden 2018-01-05 till 2018-02-03,
inomhus mellan klockan 16.00 – 20.20.
− Bolaget beviljas tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 26 januari
2018.
Beslutet expedieras till:
Visingsö Pensionat AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Serveringstillstånd; Karlssons Salonger AB (Karlssons Salonger),
Ändrat tillstånd
18-2017-00230
Sammanfattning
Karlssons Salonger AB, 556739-6188, har serveringstillstånd på
serveringsstället Karlssons Salonger, 551 15 Jönköping, för servering av vin,
starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, mellan
klockan 11:00-02:00 inomhus, 11:00-00:00 uteservering, 11:00-01:00
uteservering fredag, lördag samt annan dag som efterföljs av röd dag under
perioden 1 april – 30 september (gäller uteservering).
Bolaget, har till Jönköpings kommun inkommit med en ansökan om att på
serveringsstället Karlssons Salonger, Västra Storgatan 9, 551 15 Jönköping, få
utökad serveringstid gällande uteserveringen mot Trädgårdsgatan. Ansökan
gäller förlängd öppettid, mellan klockan 11:00-02:00 fredag, lördag samt annan
dag som efterföljs av röd dag under perioden 1 april – 30 september.
Förvaltningen anser att ansökan gällande utökad serveringstid ska avslås med
anledning av befarade olägenheter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-06
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2017-09-21, bilaga 1
Ritning 18-2017-00102D, bilaga 2
Förvaltningens förslag
− Karlssons Salonger AB, 556739-6188, ansökan om att på serveringsstället
Karlssons Salonger, Västra Storgatan 9, 551 15 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
mellan klockan 11:00-02:00 på uteservering fredag, lördag samt annan dag
som efterföljs av röd dag under perioden 1 april – 30 september, avslås.
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
− Karlssons Salonger AB, 556739-6188, ansökan om att på serveringsstället
Karlssons Salonger, Västra Storgatan 9, 551 15 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten,
mellan klockan 11:00-02:00 på uteservering fredag, lördag samt annan dag
som efterföljs av röd dag under perioden 1 april – 30 september, avslås.
Justerandes signatur
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Hur man överklagar
Se bifogad information.
Beslutet expedieras till:
Karlssons Salonger AB
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§ 230

Uppföljning av privata utförare
Sn 2017/165 700
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska alla nämnder utarbeta en årlig plan för
när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp. Socialförvaltningen
har flera privata utförare som berörs av programmet. Det finns ett arbetssätt
med systematisk uppföljning, som kontinuerligt förbättras.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-30
Bilaga, struktur för uppföljningsansvar
Förvaltningens förslag
− Plan för löpande uppföljning samt plan för 2018 fastställs.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 11
december 2017. De fackliga företrädarna hade inga invändningar i ärendet.
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
− Plan för löpande uppföljning samt plan för 2018 fastställs.
Beslutet expedieras till:
Karin Pilkvist
Lisen Prinzencreutz
Josefin Hagström
Maria Lillieström
Sara Landerholm
Ulrika Karlsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-19

§ 231

Familjeåterföreningar och kommunens ansvar för att ordna
boenden
Sn 2017/162 130
Sammanfattning
Socialförvaltningen har i en särskild rapport gjort en genomgång och analys av
kommunens ansvar för att ordna boenden till anhöriga vid
familjeåterföreningar. I rapporten redovisas en genomgång av aktuell
lagstiftning, nuvarande problem i mottagningen och hur jämförbara kommuner
agerar i frågan. I rapporten föreslås ett antal åtgärder inom bosättningsområdet
som socialförvaltningen ställer sig bakom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-20
Socialförvaltningens rapport, daterad 2017-11-17
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens analys och förslag till bosättningsåtgärder vid
familjeåterföreningar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens analys och förslag till bosättningsåtgärder vid
familjeåterföreningar godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson Sköld

Justerandes signatur
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§ 232

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS inom
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen 2017
Sn 2017/20 700
Sammanfattning
En gång per kvartal ska socialnämnden lämna en statistikrapport till
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som inte har verkställts inom tre månader från dagen
för respektive beslut. 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 2017-11-17
Statistikrapport, daterad 2017-11-17
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 tredje kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Karin Widerberg (S), för
partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut
inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som har
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes signatur
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§ 233

Kurser och konferenser
a) Konferens om att kvalitetssäkra samhällsorientering för nyanlända, den 7
februari 2018
b) Funkiskultur 2018, den 31 januari-1 februari 2018, Halmstad
Socialnämndens beslut
a) Anders Carlsson (M), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Per-Åke Göransson
(MP), Gunvor Runström (MP) samt Gunnel Granberg (SD) utses att delta.
b) Karin Widerberg (S), Lennart Tehage (S) samt Arnold Sigonius utses att
delta.

Justerandes signatur
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§ 234

Meddelanden
a) Beslut från kommunstyrelsen
– 2017-11-29 § 313, Yttrande över slutbetänkandet ”Nästa steg på
vägen mot en mer jämlik hälsa” (SOU 2017:47)
(Dnr: Sn 2017:131)
b) Beslut från Länsstyrelsen i Jönköpings län, Beslut om fördelning av
anvisningar år 2018 till kommuner i Jönköpings län, daterat 2017-11-15
(Dnr: Sn 2016:173)
c) Protokoll från kommunstyrelsens välfärdsutskott, 2017-10-18
d) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2017-12-11
e) Protokoll från kommunala rådet – funktionshinderfrågor, 2017-10-04
f) Nyhetsbrev från Region och kommuner i Jönköpings län i samverkan,
november 2017
g) Aktuellt från socialförvaltningen november 2017
h) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer
att begäras
(Dnr: Sn 2017:16)
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-12-19

§ 235

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut om erinran, D & J Baren Jönköping AB, daterat 2017-11-28
b) Beslut om erinran, HV71 Fastighets AB, daterat 2017-12-13
c) Utdelning till behövande ur sociala samfonderna, julutdelningen 2017,
daterad 2017-11-30
d) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-09-28
e) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-11-29
f) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-11-29
g) Beslut i Lex Sarah, Individ- och familjeomsorgen, daterat 2017-11-29
h) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-12-05
i) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-12-05
j) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-12-05
k) Beslut i Lex Sarah, Funktionshinderomsorgen, daterat 2017-12-05
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§ 236

Ny rutin gällande omedelbara justeringar
Sammanfattning
Socialförvaltningens nämnder föreslås ändra sina rutiner för omedelbara
justeringar. Den nya rutinen innebär att nämndsekreteraren förbereder de
protokollsparagrafer som ska ske med omedelbar justering, de skrivs sedan
under av ordförande samt justerare i anslutning till sammanträdet.
Vid ändring av de föreberedda protokollsparagraferna (voteringar,
reservationer med mera), justeras dessa paragrafer vanligtvis nästkommande
dag. Då tas inget beslut om omedelbar justering, en överenskommelse om
datum och tid är tillräcklig.
Socialnämndens beslut
– Informationen läggs till handlingarna.
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§ 237

Styrgrupp för uppdrag från kommunfullmäktige gällande
försörjningsstöd
Sn 2017/150 760
Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att i samverkan med
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslå ytterligare åtgärder för att
minska beroendet av försörjningsstöd med mera.
Socialnämndens beslut
– Socialnämndens presidium utses att för nämndens räkning utgöra styrgrupp
för uppdraget.
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