JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

Plats och tid

Sessionsalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-11:45, 12:45-16:30

Beslutande

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

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)

ersätter Karin Widerberg (S)

Övriga närvarande

Jan Walgeby (M)
Sara Skagerö (KD)
Eva Stråth (KD)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Gabriel Marko (S)
Berith Josefsson, FoUrum, § 38 b
Niklas Norén, enhetschef, § 38 c
Johanna Sernelin, handläggare, § 38 c
Barbro Thunberg, myndighetschef, § 38 d
Lars Bergstrand, områdeschef IFO, § 38 e
Isabell Mortensen, Länsbrukarrådet, § 38 e
Sari Karlsson, Länsbrukarrådet, § 38 e
Mats Wikhed, Länsbrukarrådet, § 38 e
Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 39 a
Karin Pilkvist, Enhetschef, § 39 a
Janos Dios, ekonomichef, § 39 b-c
Marie Andréasson, utvecklingsledare, § 39 d
Carin Wiberg, funktionschef, § 39 e-f
Annika Åberg, funktionschef § 39 e-f
Ida Jerdmyr, chef tillståndsenheten, § 39 g-j
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Kristina Forsberg, nämndsekreterare
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare

Utses att justera

Gabriella Sjöberg

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-03-28, kl. 08:30

Underskrifter

Paragrafer 37-61 (ej §§ 43-44, 52)

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Gabriella Sjöberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

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

Socialnämnden § 37-61 (ej §§ 43-44, 52)

Datum för sammanträdet

2018-03-20

Datum för anslags uppsättande

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-04-19
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-11:45, 12:45-16:30

Beslutande

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

Övriga närvarande

ersätter Karin Widerberg (S)

Jan Walgeby (M)
Sara Skagerö (KD)
Eva Stråth (KD)
Avviker 16:20
Gabriel Marko (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr. socialdirektör
Lisen Prinzencreutz
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare
Kristina Forsberg, nämndsekreterare
Gabriella Sjöberg

Utses att justera
Justeringens plats och tid
Underskrifter

ordförande
ersätter Christoffer Gullberg (M)

Paragrafer 43-44, 51

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-03-20, kl. 16:30

Sekreterare

Helene Fåglefelt Lindmark
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 43-44, 51

Datum för sammanträdet

2018-03-20

Datum för anslags uppsättande

2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Helene Fåglefelt Lindmark
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-04-12
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Innehåll
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§ 37 Fastställande av dagordning
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§ 38 Informationsärenden
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§ 40 Partigruppvisa överläggningar
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§ 41 Månadsrapport februari 2018, fördjupad
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§ 42 Ekonomi i balans
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§ 43 Serveringstillstånd; Hcb i Jönköping AB, (Bread & Roses Café)
Nytt tillstånd

11

§ 44 Serveringstillstånd; Minh Hoa AB (EVE) Jönköping, Nytt tillstånd

12

§ 45 Serveringstillstånd; Plankkungen AB (A6 Golfrestaurang) Jönköping,
Nytt tillstånd
14
§ 46 Serveringstillstånd; Bengtsgården Visingsö AB (Fiskeboden) Visingsö,
Ändrat tillstånd
15
§ 47 Yttrande över remissen SOU 2017:113 Alkoholreklam i
sociala medier m.m.
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§ 48 Ändrad målgrupp för flerbostadshus i Skärstad
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§ 49 Särskilda kostnader i samband med studentfirande för
familjehemsplacerade barn
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§ 50 Yttrande över begäran om upplysningar gällande strokevårdskedjan

22

§ 51 Yttrande över remissen betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)
23

Justerandes signatur

§ 52 Ansökan om verksamhetsbidrag från Frälsningsarméns familjecenter
Vårsol för 2018

24

§ 53 Skrivelse angående utsatt grupp av ungdomar i Jönköpings kommun

26

§ 54 Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning av 2017

29

§ 55 Uppföljning av verksamheten med bostadsrådgivning

30

§ 56 Yttrande över remiss för Program för anpassningar till klimatförändringar

31

Utdragsbestyrkande
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§ 57 Redovisning av balansärenden 2017

3

32

§ 58 Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige till och
med 2017-12-31
33

Justerandes signatur

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

34

§ 60 Meddelanden

35

§ 61 Anmälan om delegationsbeslut

36

Utdragsbestyrkande

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 37
Fastställande av dagordning
Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs med följande
ändring;
-

Justerandes signatur

Serveringstillstånd; Grekiska Zaia AB (Grekiska kolgrillsbaren),
Jönköping, Nytt tillstånd, utgår
Rapporter från förrättningar, utgår

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 38

Informationsärenden
a) Nytt inom förvaltningen
Karl Gudmundsson, socialdirektör, informerar
• Staben har tillsammans med presidierna gått igenom VIP:en och
fört bokslutsdialoger.
• Åsa Jonsson Sköld, EKB, och Annika Åberg, IFO, har påbörjat
arbetet med att titta på hur en sammanslagning av enheterna ska
genomföras och hur man då på bästa sätt tar tillvara på
kompetensen som finns inom de båda områdena.
• Rekrytering av socialsekreterare har underlättats avsevärt tack vare
ett trainee-program som slagit väldigt väl ut.
• Genomlysning av försörjningsstödet pågår. Public Parter har tagits
in som stöd.
• Då ny lag om utskrivning från slutenvården trätt i kraft behöver
Jönköpings kommun se över bemanning på obekväma arbetstider.
• Under en digitaliseringsdag diskuterade politiker och tjänstemän
satsningar som ska göras på digitalisering. Idag letas chef som ska
leda ny grupp vilken ska ansvara för digitaliseringen.
• Karl Gudmundsson och Anna Bunninger medverkade på KDstämma som hölls på Elmia. De pratade där om personlig assistans.
b) FoUrum- Upphandling av konsulentstödda familjehem.
Berith Josefsson, FoU-ledare barn och unga, informerar
Verksamheter, mest i form av aktiebolag, knyter till sig familjehem som de
sedan erbjuder till socialtjänsten i kombination med förstärkt stöd. Antalet
verksamheter av den här typen har ökat kraftigt, liksom priset på deras tjänster.
Från och med 1 april 2018 finns ett ramavtal färdigt att användas för
upphandling med de här företagen.
c) Deluppföljning av projektet Fri ledsagning
Niklas Norén, Enhetschef, informerar
Nämnden fick ta del av en redogörelse för enkät nummer 1 som gjorts.
Frågorna är tagna från den nationella brukarenkäten från 2016. Av totalt
använda timmar, 2 293 timmar, uträttas 26% av anställda och 74% uträttas av
PAN-anställda. Kalkylerad kostnad för ett år är 5 miljoner kronor.
d) Undersökning av möjligheten till ny insats enligt SoL med anledning av
förändringar inom personlig assistans.
Barbro Thunberg, myndighetschef, information
Sent i höstas började Jönköpings kommun titta på att fram en ny SoL-insats.
Detta efter att Försäkringskassa gett fler avslag på insatser inom personlig
assistans, men en ny lag som träder i kraft 1april 2018 gör nu att ansvaret
fortsatt ligger hos Försäkringskassan och trycket på kommunen nu har minskat.
Därför har Jönköpings kommun valt att avvakta införandet av ny SoL-insats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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e) Genomlysning av missbruksvården
Lars Bergstrand, områdeschef, IFO, Isabell Mortensen, Sari Karlsson, Mats
Wikhed, Länsbrukarrådet, informerar
Genomlysning av missbruksvården har pågått sedan 2017 och beräknas vara
färdig maj 2018. I undersökningen har 201 frivilliga personer från samtliga
verksamheter styrda av socialförvaltningen svarat på frågor. I rapporten räknar
man med att det finns mellan 7000-12 500 personer i Jönköpings kommun som
missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel och/eller spel. 1/3 beräknas vara
kvinnor. I rapporten förklars bland annat missbruket och vad det kan bero på.
En rättsundersökning visar att vissa av de insatser som kommunen idag ger
som service istället ska ges som biståndsinsatser. I dagsläget räcker dock inte
resurserna på myndighetssektionen till för att övergå till biståndsprövning i
enighet med rättsutredningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 39
Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
a) § 56 Skrivelse angående utsatt grupp ungdomar i Jönköpings kommun
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld
b) § 41 Månadsrapport februari 2018, fördjupad
Föredragande: Janos Dios
c) § 42 Ekonomi i balans 2018
Föredragande: Janos Dios
d) § 52 Särskilda kostnader i samband med studentfirande för
familjehemsplacerade barn
Föredragande: Marie Andréasson
e) § 54 Yttrande över remissen betänkande Ett fönster av möjligheter – stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)
Föredragande: Carin Wiberg, Annika Åberg
f) § 55 Ansökan om verksamhetsbidrag från Frälsningsarméns familjecenter
Vårsol för 2018
Föredragande: Carin Wiberg, Annika Åberg
g) § 43 Serveringstillstånd; Hcbl i Jönköping AB (Bread & Roses Cafe),
Jönköping, Nytt tillstånd
h) § 44 Serveringstillstånd; Minh Hoa AB (EVE) Jönköping, Nytt tillstånd
i) § 45 Serveringstillstånd; Plankkungen AB (A6 Golfrestaurang) Jönköping,
j) § 46 Serveringstillstånd; Bengtsgården Visingsö AB (Fiskboden) Visingsö,
Ändrat tillstånd
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 40

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 40 minuter (kl. 15:10-15:50)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 41

Månadsrapport februari 2018, fördjupad
Sn 2017:181 041
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2018 som socialnämnden fastställt
ska månadsrapport februari 2018, fördjupad, redovisas på marssammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-09
Månadsrapport februari 2018, fördjupad, daterad 2018-03-09

Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens månadsrapport februari 2018, fördjupad, daterad
2018- 03-09, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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 månadsrapport februari, fördjupad, daterad
2018-03-09, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 42

Ekonomi i balans
Sn 2018:76 042
Sammanfattning
Socialförvaltningen har upprättat ett förslag till åtgärdsplan för att nå ekonomisk
balans 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-12
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens förslag till åtgärdsplan daterad 2018-03-12, godkänns.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
mars 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar att Socialnämnden ger
Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Erik Winbladh (S) och Christer
Sjöberg (S) i uppdrag att föra dialog med kommunledningen gällande det
befarade budgetunderskottet.
Christer Sjöberg (S), för partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar
bifall till Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden ger Ola Nilsson (KD), Anders Carlsson (M), Erik Winbladh
(S) och Christer Sjöberg (S) i uppdrag att föra dialog med
kommunledningen gällande det befarade budgetunderskottet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 43

Serveringstillstånd; Hcb i Jönköping AB, (Bread & Roses Café)
Nytt tillstånd
17-2017-00238
Sammanfattning
Hcbl i Jönköping AB, 556455-6198, ansöker om att på serveringsstället Bread
& Roses Café, A6 center, 550 11 Jönköping, få servera vin till allmänheten året
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00 och på uteservering mellan
klockan 11.00 – 20.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-03-15
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-09-25, bilaga 1
Ritning, bilaga 2
Meny, bilaga 3
Sammanställning av alkohollagens mat- och kökskrav, bilaga 4
Förvaltningens förslag
– Hcbl i Jönköping AB, 556455-6198, beviljas på serveringsstället Bread &
Roses Café, A6 center, 550 11 Jönköping, få servera vin till allmänheten,
året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00 och på uteservering mellan
klockan 11.00 – 20.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Hcbl i Jönköping AB, 556455-6198, beviljas på serveringsstället Bread &
Roses Café, A6 center, 550 11 Jönköping, få servera vin till allmänheten,
året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 20:00 och på uteservering mellan
klockan 11.00 – 20.00.

Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Hcbl i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 44

Serveringstillstånd; Minh Hoa AB (EVE) Jönköping, Nytt tillstånd
17-2017-00435
Sammanfattning
Minh Hoa AB, 559127-0565, ansöker om att på serveringsstället EVE, Västra
Storgatan 5, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 11:00
– 23:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-15
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2017-12-18, bilaga 1
Planritning 17-2017-00435, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Delegera till ordförande för socialnämnden i samråd med andre vice
ordförande att fatta beslut i enlighet med ”förslag till beslut” efter det att
Bolaget uppfyllt vad som krävs för att meddela ett serveringstillstånd. Det
som återstår i ärendet är genomförande av kunskapsprov samt yttrande från
Räddningstjänsten som har en inplanerad tillsyn inbokad på serveringsstället
EVE den 3 april 2018.
Minh Hoa AB, 559127-0565, beviljas att på serveringsstället EVE, Västra
Storgatan 5, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 23:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice
ordförande, fatta följande beslut, när Bolaget inkommit med saknade
handlingar som krävs för att meddela ett serveringstillstånd:
Minh Hoa AB, 559127-0565, beviljas att på serveringsstället EVE, Västra
Storgatan 5, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 23:00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Minh Hoa AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 45

Serveringstillstånd; Plankkungen AB (A6 Golfrestaurang)
Jönköping, Nytt tillstånd
17-2018-00129

Sammanfattning
Plankkungen AB, 556882-9849, ansöker om att på serveringsstället A6
Golfrestaurang, Centralvägen 37, 553 05 Jönköping, få servera spritdrycker,
vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 11:00 –
01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 23:00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-02-09, bilaga 1.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-03-14.
Förvaltningens förslag
− Plankkungen AB, 556882-9849, beviljas att på serveringsstället A6
Golfrestaurang, Centralvägen 37, 553 05 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
23:00. Tillstånd på uteserveringen gäller under förutsättning att avtal
om markupplåtelse finns.

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
− Plankkungen AB, 556882-9849, beviljas att på serveringsstället A6
Golfrestaurang, Centralvägen 37, 553 05 Jönköping, få servera
spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus mellan
klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 –
23:00. Tillstånd på uteserveringen gäller under förutsättning att avtal
om markupplåtelse finns.

Beslutet expedieras till:
Plankkungen AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Serveringstillstånd; Bengtsgården Visingsö AB (Fiskeboden)
Visingsö, Ändrat tillstånd
18-2018-00127
Sammanfattning
Bengtsgården Visingsö AB, 556959-6454, har serveringstillstånd på
serveringsstället Fiskboden, Hamnen, 560 34 Visingsö, för servering av
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten under perioden 1
maj till 30 september årligen, på uteservering mellan klockan 11:00 – 23:00.
Bengtsgården Visingsö AB, 556959-6454, ansöker om utökat
serveringstillstånd på serveringsstället Fiskboden, Hamnen, 560 34 Visingsö.
Ansökan avser utökning av serveringsyta i form av satellitservering för en ny
restauranglokal samt uteservering, se bilaga 2.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-12
Ansökan om utökat tillstånd på befintligt serveringsställe inkom 2018-02-08,
bilaga 1
Planritning 18-2018-00127, bilaga 2
Förvaltningens förslag
– Bengtsgården Visingsö AB, 556959-6454, beviljas att på serveringsstället
Fiskboden, Hamnen, 560 34 Visingsö, få servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten under perioden 1 maj till 30 september
årligen, på den nya serveringsytan, inomhus mellan klockan 11:00 – 23:00
och på uteservering mellan klockan 11:00 – 23:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Rolf Björklund berättar att den aktuella ytan tidigare varit uthyrd till annan
aktör men nu är återtagen och ska drivas i egen regi. På den nya ytan ska mat
inte tillagas utan endast serveras.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Bengtsgården Visingsö AB, 556959-6454, beviljas att på serveringsstället
Fiskboden, Hamnen, 560 34 Visingsö, få servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten under perioden 1 maj till 30 september
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årligen, på den nya serveringsytan, inomhus mellan klockan 11:00 – 23:00
och på uteservering mellan klockan 11:00 – 23:00.
Beslutet expedieras till:
Bengtsgården Visingsö AB
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§ 47

Yttrande över remissen SOU 2017:113 Alkoholreklam i
sociala medier m.m.
Sn 2018:55
Sammanfattning
Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans över SOU 2017:113
Alkoholreklam i sociala medier m.m. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet
till socialnämnden för tillfälle till yttrande.
Utredningen föreslår, att vid marknadsföring av alkoholdrycker och de
alkoholhaltiga preparat som ur konsumtionssynpunkt är att jämställa med
alkoholhaltiga drycker eller annars kan antas användas som berusningsmedel
till konsumenter, får inte kommersiella annonser på sociala medier användas.
Eventuella överträdelser av detta förbud ska kunna sanktioneras med
marknadsstörningsavgift. Vidare föreslår utredningen att godkända
upplagshavare endast ska få tillverka sprit, spritdrycker, vin, folköl, starköl och
andra jästa alkoholdrycker inom skatteupplag. Skattebefriad förbrukares
tillverkning ska endast få ske i ändamålsenliga lokaler. I fråga om alkohollagen
föreslår utredningen ett lagkrav på ingivande av egenkontrollprogram vid
försäljning av folköl. Utredningen förslår även att bestämmelsen om
cateringtillstånd ska ändras så att det framgår att servering även är tillåten
utomhus, i ett tydligt avgränsat utrymme i anslutning till serveringslokalen.
Slutligen föreslår utredningen att bestämmelsen om Skatteverkets
underrättelseskyldighet gentemot Folkhälsomyndigheten om misstänkt brott
mot alkohollagen ska utgå.
Socialnämnden har inga synpunkter på slutbetänkandet och ställer sig bakom
förslagen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-26
SOU 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m.
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden har inga synpunkter på slutbetänkandet och ställer sig
bakom förslagen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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.
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Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
– Socialnämnden har inga synpunkter på slutbetänkandet och ställer sig
bakom förslagen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 48

Ändrad målgrupp för flerbostadshus i Skärstad
Sn 2018:75 139
Sammanfattning
Socialförvaltningen har i tidigare investeringsförslag, Verksamhets- och
investeringsplan 2018-2020 (VIP 2018-2020), aviserat behov av stödboende
för ensamkommande ungdomar. Anslaget har markerats med Tekniska
nämnden, vilket innebär ett så kallat ramanslag för byggnation som disponeras
av tekniska nämnden efter avrop från berörd facknämnd. Behovet av
stödboende för ensamkommande har ändrats och förvaltningen vill därmed
ändra målgrupp för tilltänkt byggnation och istället anvisa nyanlända enligt
Bosättningslagen (ABO) för vilka kommunen har en skyldighet att ordna med
bostad.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05
Förvaltningens förslag
– Målgruppen för kommunens planerade byggnation av flerbostadshus i Skärstad bör ändras från ensamkommande till nyanlända enligt bosättningslagen
(ABO).
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Målgruppen för kommunens planerade byggnation av flerbostadshus i Skärstad ska ändras från ensamkommande till nyanlända enligt bosättningslagen
(ABO).

Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Mia Chaib
Thomas Bergholm

Justerandes signatur
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§ 49

Särskilda kostnader i samband med studentfirande för
familjehemsplacerade barn
Sn 2017:100 714
Sammanfattning
Studentfirandet innebär extra kostnader för familjehem och den placerade
unge. Målsättningen är att barn och unga där samhället tar över ansvaret för
deras omvårdnad och uppväxt erbjuds liknande ekonomiska förutsättningar
som sina jämnåriga.
Förvaltningen föreslår därför att det ska kunna utgå en extra
omkostnadsersättning i samband med studentfirande för familjehemsplacerade
ungdomar.
Ärendet behandlades av socialnämnden den 22 augusti 2017 och
återremitterades då till förvaltningen för en bredare analys och
faktainhämtning.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-08
Förvaltningens förslag
– Extra omkostnadersättning till särskilda kostnader ska kunna beviljas med
16% av prisbasbeloppet, vilket innebär 7 281 kronor år 2018, i samband
med studentfirande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, och Christer Sjöberg (S), för
partierna S , MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag
Lizette Bülow (SD) yrkar avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows yrkande och finner att nämnden betslutar i enighet med Ola
Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-04, godkänns.
Icke deltagande i beslut
Per-Åke Göransson (MP) deltar ej i detta beslut.
Reservation
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Lilian Elmqvist
Camilla Törnqvist
Marianne Jakobsson
Christina Hemborg
Annika Åberg
Marie Andréasson

Justerandes signatur
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§ 50

Yttrande över begäran om upplysningar gällande strokevårdskedjan
Sn 2017:182
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden tillfälle att yttra sig över
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om upplysningar gällande
strokevårdkedjan. IVO har granskat vårdkedjan i Jönköpings och Kalmar län
utifrån på vilket sätt beslut på den politiska nivån har betydelse för
förutsättningarna för en god strokevård. IVO:s granskning indikerar att det
finns ett antal riskområden och riskfaktorer när det gäller strokevårdkedjan.
IVO önskar ett samlat svar från politiker och ledande tjänstepersoner för att
kunna fastslå om det handlar om konkreta risker.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-23
Remiss avseende Yttrande över begäran om upplysningar gällande
strokevårdskedjan.
Förvaltningens förslag
Yttrandet till kommunstyrelsen
- Svar som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad
2018-02-23, utgör nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Svar som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-0223, utgör nämndens yttrande.

Beslutet expedieras till:
Äldrenämnden
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-20

§ 51

Yttrande över remissen betänkandet Ett fönster av möjligheter stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU
2017:112)
Sn 2018:54
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat betänkande av Utredningen om ett stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Remissen har gått till 101
myndigheter, organisationer och kommuner, däribland Jönköpings kommun.
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från socialnämnden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-20
Betänkandet, Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Godkänna socialförvaltningens yttrande över remissen betänkandet Ett
fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:112)
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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 godkänner socialförvaltningens yttrande över remissen
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende (SOU 2017:112)
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 52

Ansökan om verksamhetsbidrag från Frälsningsarméns
familjecenter Vårsol för 2018
Sn 2017:141 792
Sammanfattning
Frälsningsarméns familjecenter Vårsol ansöker om bidrag för 2018 för faktiskt
kostnad för stödinsatser man genomför med personer i Jönköpings kommun.
Man ansöker om att ”Barn som anhöriga” ska omfatta alla de barn och
ungdomar som Vårsol arbetar med, oavsett målgrupp och att Jönköpings
kommun även ska finansiera enskilda stödsamtal och mindre grupper, t ex
syskongrupper, för barn och unga som bor i kommunen. Man för också fram
att man är angelägen om en fortsatt diskussion om ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) mellan kommunen och Vårsol.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-22.
Förslag Avtal mellan Jönköpings kommun och Vårsols familjecenter (VFC) för
2018 (bilaga).
Förvaltningens förslag
− Förvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med Frälsningsarméns
familjecenter Vårsol för 2018, där Vårsol beviljas 119 098 kronor i
verksamhetsbidrag och ett bidrag för faktisk verksamhet med högst 558 462
kronor, samt
− Att utreda om förutsättningarna finns för att ingå en överenskommelse om
IOP mellan kommunen och Vårsols familjecenter och, om så är fallet,
fortsätta diskussionerna i syfte att ingå en sådan inför 2019.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
12 mars 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, och Christer Sjöberg (S), för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Lizette Bülow (SD) yrkar avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande frågar på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och Lizettes
Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enighet med Ola
Nilssons (KD) med fleras yrkande.
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Socialnämndens beslut
− Förvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med Frälsningsarméns
familjecenter Vårsol för 2018, där Vårsol beviljas 119 098 kronor i
verksamhetsbidrag och ett bidrag för faktisk verksamhet med högst 558 462
kronor, samt
− Att utreda om förutsättningarna finns för att ingå en överenskommelse om
IOP mellan kommunen och Vårsols familjecenter och, om så är fallet,
fortsätta diskussionerna i syfte att ingå en sådan inför 2019.
Reservation
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet expedieras till:
Ann Grabow Blansch
Annika Åberg
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§ 53

Skrivelse angående utsatt grupp av ungdomar i Jönköpings
kommun
Sn 2018:59 700
Sammanfattning
En skrivelse har inkommit från Ulrica Heidari, integrationssamordnare i
Pingstkyrkan i Jönköping och initiativtagare till ”Agapes vänner Jönköping”,
med vädjan om hjälp för en grupp ensamkommande ungdomar.
Socialförvaltningen hänvisar till att det nu finns ett politiskt vägval att göra för
en grupp ungdomar, som enligt vissa signaler kan få ett uppehållstillstånd.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ulrica Heidari, daterad 2018-02-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-26
Förvaltningens förslag
− Ärendet lämnas med följande tre förslag till socialnämnden för avgörande.
a. De unga som fått negativt beslut efter 2018-01-01 och beräknas tillhöra
målgruppen för den nya gymnasielagen, får stanna i Jönköping och
socialförvaltningen tar ansvar för en boendelösning för dessa.
Boendelösningen beräknas i normalfallet bli i nivå med de
övergångsboende som finns i kommunen, det vill säga en enkel nivå
(inte HVB). Denna tillfälliga policy gäller fram till och med längst
2019. Argumentet för denna, något mer generösa tillämpning, är att det
inte bedöms vara rimligt att de unga som från och med nu får avslag ska
behöva flytta till Migrationsverkets boende på annan ort, om det ändå
inom kort står klart att de hade rätt att få uppehållstillstånd för fortsatta
gymnasiestudier.
b. Ingen förändring jämfört med idag. Migrationsverket har huvudansvar
för vuxna asylsökande.
c. Eftersom det fortfarande inte finns ett klart besked från staten om vad
som ska hända, tas inget förnyat inriktningsbeslut i nuläget. Ärendet tas
upp på nytt när situationen klarnat.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den
12 mars 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
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SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar bifall till förvaltningens
förslag ”a” med följande ändring:
Förslaget tidsbegränsas till utgången av september 2018, gällande de
ensamkommande unga som kommit till Sverige före den 25 november 2015.
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L yrkar också att:
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ingå ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Pingstkyrkan i Jönköping som primär ideell
partner, om max 550 000 sek för 2018 gällande de ensamkommande unga som
fyllt 18 år, fått avslag på sin asylansökan, stannar i Jönköpings kommun men
primärt inte bor på Migrationsverkets boende och kommit till Sverige efter den
24 november 2015.
Christer Sjöberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens
förslag ”a”, med Ola Nilssons med fleras ändring och tillägg.
Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag ”b” med
motiveringen att:
Alternativ ”a” och ”c” uppmuntrar till mycket tvivelaktiga lösningar. Då det
handlar om att skaffa boende till människor som kan ha fått avvisningsbesked,
är papperslösa, inte kan eller vill identifiera sig. Migrationsverket har idag
ansvar för dessa ungdomar ärendet i huvudsak handlar om. Som alltså är
människor utan asylgiltiga skäl. Men ingen ställs utan boende. Det är
migrationsverkets ansvar och bör så förbli. Kommunen ska inte bekosta
tvivelaktiga boenden.
Propositionsordning
Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och
Lizette Bülows yrkande och finner att nämnden beslutat i enighet med Ola
Nilsson (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
– Förvaltningens förslag ”a” med ändringen att det begränsas till utgången av
september 2018, gällande de ensamkommande unga som kommit till
Sverige före den 25 november 2015 godkänns.
– Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ingå ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Pingstkyrkan i Jönköping som primär
ideell partner, om max 550 000 sek för 2018 gällande de ensamkommande
unga som fyllt 18 år, fått avslag på sin asylansökan, stannar i Jönköpings
kommun men primärt inte bor på Migrationsverkets boende och kommit till
Sverige efter den 24 november 2015.
Reservationer
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson Sköld
Karin Pilkvist
Ulrica Heidari

Justerandes signatur
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§ 54

Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning av 2017
Sn 2017:168 700
Sammanfattning
Enligt Jämställdhetsplan 2015-2020 ska varje förvaltning årligen utarbeta en
handlingsplan som konkretiserar målen i jämställdhetsplanen. Handlingsplanen
ska innehålla en uppföljning av föregående års handlingsplan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-21
Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning av 2017
Förvaltningens förslag
− Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning av 2017, antas.
MBL-behandling
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 12
mars 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Handlingsplan för jämställdhet 2018 med uppföljning av 2017, antas.

Beslutet expedieras till:
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Karin Pilkvist
Maria Lillieström
Åsa Thörne Adrianzon
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§ 55

Uppföljning av verksamheten med bostadsrådgivning
Sn 2016:44 133
Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2016-03-15 att ge Socialförvaltningen i uppdrag att i
samverkan med kommunens kontaktcenter inrätta en bostadsrådgivning för
personer som söker bostad i Jönköpings kommun. Vidare beslutade
Socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med en
uppföljning av bostadsrådgivningen vid nämndens sammanträde i mars 2018.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-27, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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, daterad 2018-02-27, godkänns.
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§ 56

Yttrande över remiss för Program för anpassningar till klimatförändringar
Sn 2018:57 700
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2009 att fastställa förutsättningar
och riktlinjer för anpassning till klimatförändringar. Denna har nu blivit aktuell
för revidering.
I aktuellt remissförslag har ny kunskap om hur ett framtida klimat kommer att
förändras beaktats. Nämnden har nu att ta ställning till upprättat förslag till
Program för anpassningar till klimatförändringar.
Remissen har sänts till samtliga nämnder och politiska partier för yttrande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-13
Remissversion av Program för anpassningar till klimatförändringar, daterad
2018-02-07
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden har inga synpunkter på remissversion av Program för
anpassningar till klimatförändringar, daterad 2018-02-07.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Socialnämnden godkänner remissversionen av Program för anpassningar till
klimatförändringar, daterad 2018-02-07.

Beslutet expedieras till:
Räddningstjänsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Redovisning av balansärenden 2017
Sn 2018:67 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder ska
respektive nämnd årligen redovisa de diarieakter som inte avslutats fram till 31
december föregående år. Redovisningen ska innefatta uppgifter om aktuell
status för ärendet. Ett exemplar av redovisningen ska skickas till
kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-23
Förteckning över oavslutade ärenden, till och med 2017-12-31
Förvaltningens förslag
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns och översänds till
kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
– Upprättad redovisning av balansärenden godkänns och översänds till
kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Redovisning av ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige till
och med 2017-12-31
Sn 2018/58 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2008, ska nämnderna varje
år i mars månad redovisa uppdrag från kommunfullmäktige som inte avgjorts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-23
Förteckning över ej genomförda uppdrag, daterad 2018-02-23
Förvaltningens förslag
− Redovisningen över uppdrag, som har lämnats från kommunfullmäktige till
socialnämnden till och med den 31 december 2017 och ännu inte avgjorts,
översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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
− Redovisningen över uppdrag, som har lämnats från kommunfullmäktige till
socialnämnden till och med den 31 december 2017 och ännu inte avgjorts,
översänds till kommunstyrelsen.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2017 inom
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen
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 2018-02-23.
Statistikrapport, daterad 2018-02-23
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 fjärde kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), 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 fjärde kvartalet 2017
lämnas till kommunfullmäktige.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Meddelanden
a) Proposition om ny lag om tobak och liknande produkter, prop
2017/18:156
b) Beslut från kommunstyrelsen, 2018-02-07, § 28, Yttrande över
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor
(Dnr: Sn 2017:154)
c) Beslut från kommunstyrelsen, 2018-02-21, § 48, Yttrande över
Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk
och spelberoende
(Dnr: Sn 2017:185)
d) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2018-03-12
e) Aktuellt från socialförvaltningen, februari 2018
f) Information om din kommunala e-postadress, daterad 2018-03-01
g) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer
att begäras.
(Dnr: Sn 2018:14)
h) Ny tillgänglighetsguide på intranätet visar tillgängligheten i offentliga
lokaler i Jönköping.

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Anmälan om delegationsbeslut
a) Beslut i Lex Sarah-ärenden, Funktionshinderomsorgen, daterade 2018-0215, 2018-02-20.
b) Beslut i Lex Sarah-ärenden, Individ- och familjeomsorgen, daterade 201802-07, 2018-02-12, 2018-02-14, 2018-02-16 (2 st.), 2018-03-05.
Socialnämnden godkänner redovisningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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