JÖNKÖPINGS KOMMUN
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2015-03-17
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Gabriella Sjöberg (S)
Lenah Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Anita Winberg (SD)

ordförande
§§ 51-63, 65-79
ersätter Christoffer Gullberg § 64
ersätter Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)

ersätter Mona Forsberg (S) §§ 51-del av § 53
kl 16.15-17.40 del av § 53 - § 79
ersätter Eric Winbladh (S) §§ 1-52, del av §53, §§54-67, 69-79
ersätter Eric Winbladh del av § 53,
ersätter Eric Winbladh (S) § 68
kl 13.00-16.30 §§ 51- 53
ersätter Gabriella Sjöberg (S) §§ 54-79

Ersättare

Kamo Aziz (M)
§ 51-63, 65-79
Erik Axelsson (C)
Lenah Andersson (S)
del av § 53
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
kl 13.00 – 15.55
Susanna Björkman (S)
Peter Alsén (MP)
kl 13.00-16.40
Gunnel Granberg (SD)
kl 13.00-16.10
Anders Åberg, t.f socialdirektör
Barbro Thunberg, myndighetschef LSS, § 52
Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, § 53 Gunilla Roman, sektionschef, § 52
Janos Dios, ekonomichef, § 53
Stefan Österström, utvecklingschef, §§ 52-53
Lars Bergstrand, Adm.chef, § 53
Monica Svensson, boendeutvecklare, § 53

Utses att justera

Arnold Sigonius

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-03-24 kl 15.00

Underskrifter

Paragrafer 51-79

Sekreterare

Anna Brita Nilsson
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2015-03-17

Datum för anslags uppsättande

2015-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
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§ 51
Närvarorätt m.m.
Socialnämnden beslutar att Malin Korthenius, socionomstuderande vid Högskolan i Jönköping äger rätt att närvara vid nämndens sammanträde. Malin
Korthenius fullgör för närvarande praktik inom myndighetsutövningen,
funktionshinderomsorgen.
Erik Axelsson (C), ny ersättare i nämnden, presenterar sig och hälsas
välkommen.
Anders Ivar, nytillträdd områdeschef försörjningsstöd, presenterar sig och
hälsas välkommen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 52

Informationsärenden
a)

Funktionshinderomsorg – Myndighetsutövning
Barbro Thunberg, myndighetschef – LSS, informerar om skillnaderna
mellan socialtjänstlagen och LSS, samt vilka kriterier som måste vara
uppfyllda för att få insatser enligt socialförsäkringsbalken, LSS respektive socialtjänstlagen. Vidare informeras om vilka insatser LSS
omfattar, något om handläggarnas arbetsuppgifter och verksamhetens
omfång.
Barbro Thunberg informerar även om att IVO gjort en allmän tillsyn av
myndighetsutövningen inom funktionshinderomsorgen. Rapporten har
ännu inte expedierats till förvaltningen.
Med anledning av informationen ställs frågor om verksamheten.

b)

Flyktingmottagningen
Gunilla Roman, sektionschef invandrar- och flyktingsektionen, informerar om kommunens flyktingmottagande och konstaterar, att flyktingmottagandet blivit betydligt mycket högre de senaste åren än vad
avtalet med Migrationsverket omfattade. Under 2014 tog kommunen
emot nästan lika många som 1994, då många kom till Sverige från f.d.
Jugoslavien.
Förändringen för några år sedan innebärande att Arbetsförmedlingen fick
ett helhetsansvar för att flyktingar kom i arbete/sysselsättning och därmed egen försörjning har inte fungerat så som det var tänkt. Detta har
medfört att kommunen ändå måste gå in med försörjningsstöd under
perioder. Men det allt överhängande problemet just nu är bristen på
bostäder i Jönköpings kommun. En lösning skulle kunna vara modulhus,
som då kunde bli en möjlighet inte endast för flyktingar.

c)

Nytt inom förvaltningen
Stefan Österström, utvecklingschef, informerar om förvaltningens arbete
med att verkställa de uppgifter, som nämnden beslutat om i Verksamhetsplan för 2015, Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse och Verksamhetsberättelse 2014. Dels ser man vad som ska genomföras för förbättringar i hela förvaltningen, dvs. gemensamma förbättringar, dels vilka
förbättringar varje enhetschef ser behöver göras, dvs. lokala förbättringar.
En mall Kvalitets- och resultatberättelse har skickats ut till samtliga
chefer, i vilken de senast under v. 8 fört in sina specifika uppgifter för
den egna verksamheten. Detta utgör alltså respektive enhets kvalitetsoch resultatberättelse för 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 53

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
– Piren Aqua, Jönköping m.fl restauranger belägna på piren, som tidigare
haft krav att solidariskt anlita förordnade ordningsvakter
Föredragande: Lars Bergstrand, chef tillståndsenheten
– Aqua Café, Hamnpiren, Jönköping
Föredragande, Lars Bergstrand, chef tillståndsenheten
– Solsidan/Arena Nattklubb HB; Jönköping
Föredragande: Lars Bergstrand, chef tillståndsenheten
– Personalförsörjning inom IFO
Föredragande: Åsa Johnsson Sköld, funktionschef IFO
– Verksamhetsrapport februari 2015, fördjupad
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef
– Bidrag till lägervistelse, Brittebo
Föredragande: Monica Svensson, boendeutvecklare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 54

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 15 minuter (16.40-16.55)
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 55

Meddelanden
a) Protokoll från Kommunala Handikapprådet 2014-11-12
b) Protokoll från Välfärdsutskottet 2015-01-28
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-02-25
- § 55 – Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om extra medel till
nyanlända flyktingar i förskola och grundskola
Dnr 2015:2
- § 56 – Anhållan från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden om extra
medel för insatser till nyanländas skolgång på gymnasiet
Dnr 2014:208
e) Kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29
- § 20 – Ny ersättare i social områdesnämnd söder, Inga-Maj Johansson (S)
Reg i Lex
f) Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-26
- § 41 – Uppföljning av Ett samhälle för alla – program för funktionshinderpolitiken i Jönköpings kommun
Dnr 2014:228
- § 45 – Nya lokaler till Bruksborg
Dnr 2012:27
- § 57 – Ny ersättare i socialnämnden, Erik Axelsson (C)
Reg i Lex
- § 58 – Ny ersättare i social områdesnämnd söder, Maria Lillieström (C)
Reg i Lex
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 56

Anmälan om delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden, nr 3

Dnr 2015:24

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden, FO, daterade 2015-02-10, 2015-02-19 och
2015-03-03
Dnr 2014:23
Dnr 2015:4
c) Erinran daterad 2015-02-16 – serveringsärende
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 2015:39
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 57
Serveringsärende; Pescadores, Jönköping. Ny ansökan på grund av
lokalbyte samt ägarförändringar
Sn/2014:234 702
Sammanfattning
Land & Water AB, 556815-2226, ansöker om att i Pescadores, Tändsticksgränd 21, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus samt på
angränsande inhägnad uteservering samma tider.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-12-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-02-09
Förvaltningens förslag
- Land & Water AB, 556815-2226, beviljas tillstånd att i Pescadores,
Tändsticksgränd 21, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 -01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 01.00.
- Tillståndsbevis kan utfärdas först efter det att Räddningstjänsten gett
klartecken till att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Land & Water AB, 556815-2226, beviljas tillstånd att i Pescadores,
Tändsticksgränd 21, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan
11.00 -01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 - 01.00.
- Tillståndsbevis kan utfärdas först efter det att Räddningstjänsten gett
klartecken till att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
Beslutet expedieras till:
Land & Water AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 58

Serveringsärende; Piren Aqua, Jönköping. Ändring av villkor
Sn/2014:142 702
Sammanfattning
Cosef Restaurang AB, 556548-3004, har sedan den 23 april 2010 innehaft
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Piren Aqua på Hamnpiren i
Jönköping. Tillståndet är förenat med villkor om att solidariskt med övriga
restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade ordningsvakter under fredagsoch lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att Cosef Restaurang AB solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under
fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda
arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Villkoret om att Cosef Restaurang AB solidariskt med övriga restauratörer
på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.

Beslutet expedieras till:
Cosef Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 59

Serveringsärende; Piren Bryggeriet, Jönköping. Ändring av villkor
Sn/2014:143 702
Sammanfattning
Johans Catering i Jönköping AB, 556802-1439, har sedan den 23 april 2010
innehaft serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Bryggeriet på
Hamnpiren i Jönköping. Tillståndet är bl.a. förenat med villkor om att
solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade
ordningsvakter under fredags-, och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid
särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att Johans Catering i Jönköping AB solidariskt med övriga
restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under
fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Villkoret om att Johans Catering i Jönköping AB solidariskt med övriga
restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under
fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.

Beslutet expedieras till:
Johans Catering i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Serveringsärende; Piren Dal Baffo - Amadeus, Jönköping. Ändring
av villkor
Sn/2014:144 702
Sammanfattning
Restaurang Dal Baffo AB, 556541-7432, har sedan den 15 juni 2004 innehaft
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Dal Baffo på Hamnpiren i
Jönköping. Tillståndet är förenat med villkor om att solidariskt med övriga
restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade ordningsvakter under fredagsoch lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att Restaurang Dal Baffo AB solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under
fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Villkoret om att Restaurang Dal Baffo AB solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under
fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Dal Baffo AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Serveringsärende; Saltkråkan, Jönköping. Ändring av villkor
Sn/2014:141 702
Sammanfattning
Kamler AB, 556869-9424, har sedan den 1 oktober 2012 innehaft serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Saltkråkan på Hamnpiren i Jönköping.
Tillståndet är bl.a. förenat med villkor om att solidariskt med övriga restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade ordningsvakter under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan
19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att Kamler AB solidariskt med övriga restauratörer på
Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Villkoret om att Kamler AB solidariskt med övriga restauratörer på
Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.

Beslutet expedieras till:
Kamler AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2015-03-17

§ 62

Serveringsärende; Piren Seaside, Jönköping. Ändring av villkor
Sn/2014:145 702
Sammanfattning
RestaurangKompaniet i Jönköping AB, 556679-2262, har sedan den 31 maj
2005 innehaft serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Seaside på
Hamnpiren i Jönköping. Tillståndet är förenat med villkor om att solidariskt
med övriga restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade ordningsvakter
under fredags-, och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att RestaurangKompaniet i Jönköping AB solidariskt med
övriga restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid
särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut,
upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Villkoret om att RestaurangKompaniet i Jönköping AB solidariskt med
övriga restauratörer på Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och lördagskvällar, andra helgkvällar och vid
särskilda arrangemang från klockan 19.00 och till serveringens slut,
upphävs.

Beslutet expedieras till:
RestaurangKompaniet i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 63

Serveringsärende; Tullhuset, Jönköping. Ändring av villkor
Sn/2014:140 702
Sammanfattning
Piren Dal Baffo AB, 556590-8372, har sedan den 25 maj 2012 innehaft
serveringstillstånd till allmänheten i restaurang Tullhuset på Hamnpiren i
Jönköping. Tillståndet är förenat med villkor om att solidariskt med övriga
restauratörer på Hamnpiren anlita två förordnade ordningsvakter under fredagsoch lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-17
Förvaltningens förslag
− Villkoret om att Piren Dal Baffo AB solidariskt med övriga restauratörer på
Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Villkoret om att Piren Dal Baffo AB solidariskt med övriga restauratörer på
Hamnpiren ska anlita två förordnade ordningsvakter, under fredags- och
lördagskvällar, andra helgkvällar och vid särskilda arrangemang från
klockan 19.00 och till serveringens slut, upphävs.

Beslutet expedieras till:
Piren Dal Baffo AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Serveringsärende; Mi Cocina, Jönköping. Nyetablering
Sn/2015:47 702
Sammanfattning
Tocuman AB, 556991-8948, ansöker om att i Mi Cocina (f d Restaurang
Lingon), Smedjegatan 9, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.30 - 01.00
inomhus samt på angränsande inhägnad uteservering samma tider.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-01-19
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-02-20
Förvaltningens förslag
- Tocuman AB, 556991-8948, beviljas tillstånd att i Mi Cocina, Smedjegatan
9, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.30 - 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.30 - 24.00.
- Ansökan i övrigt avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Tocuman AB, Jönköping, har begärt företräde inför nämnden vid dess
behandling av ärendet. Bolaget företräds av ägaren Joaquin Zalazar.
Joaquin Zalazar informerar om sin bakgrund. Han uppger, att han accepterar
förvaltningens förslag till beslut avseende serveringstiderna.
Överläggning
Nämnden delar förvaltningens bedömning att serveringstiden ska begränsas till
kl. 24.00 på uteserveringen.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Tocuman AB, 556991-8948, beviljas tillstånd att i Mi Cocina, Smedjegatan
9, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.30 - 01.00.
- På inhägnad och överblickbar uteservering, i anslutning till restaurangen,
beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.30 - 24.00.
- Ansökan i övrigt avslås.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Tocuman AB

Justerandes signatur
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§ 65

Serveringsärende; KaffeCompagniet, Jönköping. Nyetablering
Sn/2015:55-702
Sammanfattning
KaffeCompagniet i Jönköping AB, 556922-1491, ansöker om stadigvarande
tillstånd, att i restaurang KaffeCompagniet, Klostergatan 23, Jönköping, året
runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 – 24.00 inomhus samt mellan klockan
11.00 – 24.00 på inhägnad och överblickbar uteservering.
Ansökan gällde från början även ett stadigvarande cateringtillstånd men
bolaget återtog den delen av ansökan under utredningsperioden. Därför
behandlas inte frågan om cateringtillstånd i denna skrivelse.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-01-27, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-23
Förvaltningens förslag
− KaffeCompagniet i Jönköping AB, 556922-1491, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang KaffeCompagniet, Klostergatan 23, Jönköping,
året runt få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 24.00 samt
utomhus på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan
11.00 – 24.00.
− Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten givit klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för restaurangverksamhet.
− Ett beviljat serveringstillstånd för uteserveringen gäller under förutsättning
att erforderliga avtal finns med Polismyndigheten och Jönköpings
kommun.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− KaffeCompagniet i Jönköping AB, 556922-1491, beviljas stadigvarande
tillstånd, att i restaurang KaffeCompagniet, Klostergatan 23, Jönköping,
året runt få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 – 24.00 samt
utomhus på inhägnad och överblickbar uteservering mellan klockan
11.00 – 24.00.

Justerandes signatur
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− Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten givit klartecken att lokalen är godkänd att tas i bruk för
restaurangverksamhet.
− Ett beviljat serveringstillstånd för uteserveringen gäller under förutsättning
att erforderliga avtal finns med Polismyndigheten och Jönköpings
kommun.

Beslutet expedieras till:
KaffeCompagniet i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Serveringsärende; Restaurang Solbacken Visingsö AB. Tillfälligt
tillstånd allmänheten, period
Sn/2015:29-702
Sammanfattning
Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, ansöker om tillfälligt
tillstånd under perioden 2015-06-01 till och med 2015-09-30, att i Folkparken
Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på inhägnad uteservering mellan klockan
17.00 – 01.00.
Sökandebolaget har idag ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
Restaurang Solbacken på Visingsö.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2014-12-19, bilaga 1
Sökandebolagets verksamhetsbeskrivning och ritning över serveringsområde,
bilaga 2 och 3
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-19
Förvaltningens förslag
− Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, beviljas tillfälligt
tillstånd under perioden 2015-06-01 till och med 2015-09-30, att i
Folkparken Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på inhägnad uteservering mellan
klockan 17.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Restaurang Solbacken Visingsö AB, 556920-4216, beviljas tillfälligt
tillstånd under perioden 2015-06-01 till och med 2015-09-30, att i
Folkparken Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på inhägnad uteservering mellan
klockan 17.00 – 01.00.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Solbacken Visingsö AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Serveringsärende, Aqua Café. Utökning
Sn/2015:40 702
Sammanfattning
Cosef Restaurang AB, 556548-3004, ansöker om att genom utökning av
serveringsytan på Restaurang Aqua Piren, i form av en uteservering av så
kallad satellittyp på Aqua Café, Hamnpiren, Jönköping, under perioden 1 april
till 30 september årligen, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 02.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-01-14
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-02-23
Förvaltningens förslag
− Cosef Restaurang AB:s, 556548-3004, ansökan om att genom utökning av
serveringsytan på Restaurang Aqua Piren, i form av en uteservering av så
kallad satellittyp på Aqua Café, Hamnpiren, Jönköping, under perioden
1 april till 30 september årligen, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 02.00 avslås.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Cosef Restaurang AB, Jönköping har begärt företräde inför nämnden vid dess
behandling av ärendet. Bolaget representeras av delägaren Fuat Kilit.
Fuat Kilit argumenterar för att nämnden ska bevilja det sökta serveringstillståndet. Han uppger att det alltid kommer att vara personal på Aqua Cafè, som
kan ha överblick över serveringsytan. Namnet Café kan de lätt ändra på, om så
skulle vara. De kommer att ha samma meny som på Restaurang Aqua Piren
plus några enklare rätter. Toalett kommer att anläggas.
Eftersom det endast kommer att finnas uteservering, så blir öppettiderna sannolikt inte längre än till kl. 22 eller 23. Kommer alltså inte att innebära några störningar.
Yrkanden
Christoffer Gullberg (M) för M-gruppen, yrkar
– Cosef Restaurang AB:s, 556548-3004, ansökan om att genom utökning
av serveringsytan på Restaurang Aqua Piren, i form av en uteservering
av så kallad satellittyp på Aqua Café, Hamnpiren, Jönköping, under
perioden 1 april till 30 september årligen, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 –
02.00 beviljas.

Justerandes signatur
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Serveringstillståndet gäller under följande villkor: Det ska alltid finnas
en serveringsansvarig person på plats på vardera Restaurang Aqua Piren
respektive Aqua Café, Hamnpiren.
Tillståndsbevis utfärdas först sedan en kundtoalett har färdigställts för
cafégäster enligt Miljö- och hälsoskyddsnämndens krav.

Ola Nilsson (KD), för KD-ledamöterna, framför att han ställer sig bakom de
argument som redovisas i förvaltningens utredning och yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, delar förvaltningens uppfattning
så som den framförs i utredningen och yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Anita Winberg (SD) instämmer.
Arnold Sigonius (C) instämmer i Ola Nilssons (KD) yrkande.
Gunilla Everland Rylner (FP) yrkar bifall till Christoffer Gullbergs (M)
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att
socialnämnden beslutat enligt Ola Nilssons (KD) med fleras yrkanden.
Votering begärs. Följande beslutsordning fastställs:
Ja-röst för Ola Nilssons (KD) m.fl. yrkande.
Nej-röst för Christoffer Gullbergs (M) m.fl. yrkande.
Omröstningsresultat
Ledamot
Christoffer Gullberg (M)
Anders Carlsson (M)
Sarah Skagerö (KD)
Arnold Sigonius (C)
Gunilla Everland Rylner (FP)
Mona Forsberg (S)
Gabriel Marco (S)
Lenah Andersson (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Anita Winberg (SD)
Ola Nilsson (KD)
Summa

Justerandes signatur

Ja

Nej
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
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Socialnämnden har således, med 10 ja-röster mot 3 nej-röster, beslutat i
enlighet med Ola Nilssons (KD) m.fl. yrkande
Socialnämndens beslut
− Cosef Restaurang AB:s, 556548-3004, ansökan om att genom utökning av
serveringsytan på Restaurang Aqua Piren, i form av en uteservering av så
kallad satellittyp på Aqua Café, Hamnpiren, Jönköping, under perioden
1 april till 30 september årligen, få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 02.00 avslås.
Reservation
Christoffer Gullberg (M), för M-gruppen, och Gunilla Everland Rylner (FP)
reserverar sig emot beslutet.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Cosef Restaurang AB

Justerandes signatur
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§ 68

Serveringsärende; Arena Nattklubb HB (Solsidan). Utökning
Sn/2015:56 702
Sammanfattning
Arena Nattklubb HB, 969766-2543, ansöker om att i Restaurang & bar
Solsidan, Nygatan 18, Jönköping få servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 och 02.00 inomhus
samt på angränsande inhägnad uteservering klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-01-27
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-02-23
Bolagets yttrande över utredningen, inkommen 2015-03-06
Polisens tillståndsbevis gällande offentlig tillställning, inkommen 2015-03-16
Förvaltningens förslag
- Arena Nattklubb HB:s, 969766-2543, ansökan om utökad tid för servering
inomhus mellan klockan 01.00 och 02.00 avslås.
- Ansökan om utökad serveringstid på angränsande och inhägnad uteservering mellan klockan 24.00 och 01.00 beviljas för fredagar, lördagar
och annan dag som följs av röd dag.
- Ansökan om utökad serveringstid utomhus mellan klockan 24.00 och 01.00
avslås för söndag – torsdag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Arena Nattklubb HB:s, 969766-2543, ansökan om utökad tid för servering
inomhus mellan klockan 01.00 och 02.00 avslås.
- Ansökan om utökad serveringstid på angränsande och inhägnad uteservering mellan klockan 24.00 och 01.00 beviljas för fredagar, lördagar
och annan dag som följs av röd dag.
- Ansökan om utökad serveringstid utomhus mellan klockan 24.00 och 01.00
avslås för söndag – torsdag.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gabriel Marko (S) i behandlingen av ärendet.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur
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Beslutet expedieras till: Arena Nattklubb HB

Justerandes signatur
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§ 69

Verksamhetsrapport februari 2015, fördjupad
Sammanfattning
Enligt den tidplan för verksamhetsuppföljning 2015 som socialnämnden
fastställt ska verksamhetsrapport februari 2015, fördjupad, redovisas på
sammanträdet i mars.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-10
Verksamhetsrapport februari 2015, daterad 2015-03-10
Förvaltningens förslag
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2015, fördjupad, daterad
2015-03-10, godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till förvaltningens förslag, samt framför, med anledning det befarade budgetöverskridandet i
nämndens verksamhet som den fördjupade verksamhetsrapporten indikerar,
följande tilläggsyrkanden
Förvaltningen ges i uppdrag att vid nämndens maj-sammanträde presentera
– Beslutsunderlag för start av det HVB-hem, som kommunfullmäktige i maj
2014 uppdragit åt nämnden att anordna. Beslutsunderlaget ska innehålla
förslag på inriktning gällande målgrupp, behandlingsform, kvalitet, lokaler
m.m.
– Delrapport avseende arbetssituationen och personalförsörjningen inom
Individ- och familjeomsorgen med särskilt fokus på barn- och ungdomsvården
– Redovisning av hur fler insatser inom såväl individ- och familjeomsorgen
som funktionshinderomsorgen kan beviljas enligt LSS-lagstiftningen
– Redovisning av utfall och prognos för 2015 av försörjningsstödskostnader att utgöra underlag för eventuell begäran om tilläggsanslag i enlighet
med vad som anges i den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsoch investeringsplanen för åren 2015-2017
– Inventering av hur fler personer som uppbär försörjningsstöd ska kunna erhålla försörjning och/eller rehabiliterande insatser från – eller i samverkan
med – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, Samordningsförbundet med flera
Förvaltningen ges dessutom i uppdrag att till nämndens april-sammanträde
presentera
– Redovisning av utfall, prognos och tidsplan för de inom ramen för Dialogen
beslutade kostnadseffektiva processerna, samt ytterligare möjliga åtgärder
för att balansera det förväntade budgetöverskridandet
Justerandes signatur
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Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens
förslag samt Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande. Anita Winberg (SD)
instämmer.
Socialnämndens beslut
− Socialförvaltningens verksamhetsrapport februari 2015, fördjupad, daterad
2015-03-10, godkänns.
Förvaltningen ges i uppdrag att vid nämndens maj-sammanträde presentera
– Beslutsunderlag för start av det HVB-hem, som kommunfullmäktige i maj
2014 uppdragit åt nämnden att anordna. Beslutsunderlaget ska innehålla
förslag på inriktning gällande målgrupp, behandlingsform, kvalitet, lokaler
m.m.
– Delrapport avseende arbetssituationen och personalförsörjningen inom
Individ- och familjeomsorgen med särskilt fokus på barn- och ungdomsvården
– Redovisning av hur fler insatser inom såväl individ- och familjeomsorgen
som funktionshinderomsorgen kan beviljas enligt LSS-lagstiftningen
– Redovisning av utfall och prognos för 2015 av försörjningsstödskostnader att utgöra underlag för eventuell begäran om tilläggsanslag i enlighet
med vad som anges i den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsoch investeringsplanen för åren 2015-2017
– Inventering av hur fler personer som uppbär försörjningsstöd ska kunna erhålla försörjning och/eller rehabiliterande insatser från – eller i samverkan
med – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen, Samordningsförbundet med flera
Förvaltningen ges dessutom i uppdrag att till nämndens april-sammanträde
presentera
– Redovisning av utfall, prognos och tidsplan för de inom ramen för Dialogen
beslutade kostnadseffektiva processerna, samt ytterligare möjliga åtgärder
för att balansera det förväntade budgetöverskridandet
–

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Ledningsgruppen

Justerandes signatur
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§ 70

Översyn av avgifter inom FO
Ärendet utgår.

Justerandes signatur
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§ 71

Yttrande över medborgarförslag om förbättringar för personer med
funktionsnedsättning
Sn/2014:225 750
Sammanfattning
Kommunfullmäktigen har efter det man mottagit medborgarförslag från Agneta
L Svensson, Lekeryd, avseende förbättringar för personer med funktionsnedsättningar beslutat att överlåta förslaget till kommunstyrelsen för beslut.
Socialnämnden har efter detta av kommunstyrelsen fått möjlighet att yttra sig i
delar av medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-10
Socialförvaltningen tjänstebilaga daterad 2015-02-10
Förvaltningens förslag
− Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse med tjänstebilaga som socialnämndens yttrande till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Överlämna föreliggande tjänsteskrivelse med tjänstebilaga som socialnämndens yttrande till kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 72

Bidrag till sommarläger på Brittebo
Sn/2015:65 750
Sammanfattning
Socialnämnden gav i mars 2013 förvaltningen i uppdrag att sluta avtal med
fritidsförvaltningen om ett bidrag på 155 tkr per år gällande sommarläger på
Brittebo. Förslag till nytt samarbetsavtal föreslås gälla fram till och med sommaren 2018 under förutsättning att nämnden fattar beslut om fortsatt bidrag i
samma omfattning som tidigare.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-25
Förslag till samarbetsavtal för åren 2015-2018 mellan socialnämnden och
kultur- och fritidsnämnden, daterat 2015-02-25
Förvaltningen förslag
– Ett anslag om 155 (etthundrafemtiofem) tusen kronor avsätts årligen under
perioden 2015 – 2018 att användas för lägerverksamhet sommartid i samverkan med kultur- och fritidsnämnden på Brittebo lägergård.
– Finansiering sker inom ramen för funktionshinderomsorgen.
– Uppdrag ges till socialdirektören att teckna avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Protokollsanteckning
Mona Forsberg (S), för partierna S, MP och V, begär att få följande antecknat
till protokollet:
”Såväl barn, unga som vuxna ska ges möjlighet att delta på läger. För att
valfrihet ska råda för dessa grupper så anser vi att serveicenivån ska återställas
till tidigare nivå när det gäller insatsen ledsagning. Då finns en möjlighet för
individen att välja/söka om det är Brittebo eller något annat läger man vill åka
på. För detta har vi avsatt medel i VIP 2015-2017.”
Socialnämndens beslut
– Ett anslag om 155 (etthundrafemtiofem) tusen kronor avsätts årligen under
perioden 2015 – 2018 att användas för lägerverksamhet sommartid i samverkan med kultur- och fritidsnämnden på Brittebo lägergård.
– Finansiering sker inom ramen för funktionshinderomsorgen.
– Uppdrag ges till socialdirektören att teckna avtal med kultur- och fritidsnämnden i enlighet med upprättat förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Anders Åberg
Monika Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Åtgärder för att säkerställa en god personalförsörjning inom
individ- och familjeomsorg
Sn/2014:238 020
Sammanfattning
I samband med beslut om verksamhets- och investeringsplan (VIP) för 20152017 har kommunfullmäktige uppdragit till socialnämnden att analysera och
komma med åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen. Uppdraget ska redovisas till
kommunfullmäktige i april 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-02-24
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
- Socialnämnden medges utsträckt tidsfrist, längst tom dec 2015, för att
redovisa åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- Socialnämnden medges utsträckt tidsfrist, längst tom dec 2015, för att
redovisa åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning inom individ- och familjeomsorgen.

Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld
Lilian Elmqvist
Irené Folkevik
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Uppföljning av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar
Sn/2013:36 700
Sammanfattning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljades efter beslut av socialnämnden 2013-02-19 § 27 och kommunstyrelen 2013-03-13 § 95, totalt 3 740
tkr ur ej utnyttjade statsbidrag för flyktingmottagandet för att kunna erbjuda
anpassade anställningar i kommunala förvaltningar. I förutsättningarna för
beslutet ingår att verksamheten ska följas upp och avrapporteras två gånger per
år.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-04
Arbetsmarknadsavdelningens projektrapport med bilagor, daterad 2015-02-02
Förvaltningens förslag
− Uppföljningen av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar godkänns och rapporten med tjänsteskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Uppföljningen av projekt för anställningar med anställningsstöd i
kommunala förvaltningar godkänns och rapporten med tjänsteskrivelse
överlämnas till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Utbildnings-och arbetsmarknadsnämnden
Åsa Jonsson Sköld
Sverker Östberg
Kerstin Peterson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Redovisning av balansärenden 2014
Sn/2015:70 700
Sammanfattning
Enligt Allmänna bestämmelser för Jönköpings kommuns nämnder har ordföranden i respektive nämnd att genom nämndens förvaltning årligen i mars
månad redovisa de ärenden som påbörjats men inte är avgjorda/avslutade.
Redovisningen ska omfatta uppgifter om de åtgärder som vidtagits i ärendeberedningen. Ett exemplar ska skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-03
Förteckning/redovisning över oavslutade ärenden, som diarieförts före den 31
december 2014
Förvaltningens förslag
− Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
− Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Upprättad redovisning av balansärenden godkänns.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Redovisning av ej avgjorda uppdrag till kommunfullmäktige, givna
till och med den 31 december 2014
Sn/2015:68 700
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunfullmäktige i febr 2008 ska nämnderna varje år i mars
månad redovisa till kommunstyrelsen ej avgjorda ärenden, som avser uppdrag
från kommunfullmäktige. Även uppdrag där kommunfullmäktige ej begärt
återrapport ska redovisas.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-03
Bilaga till tjänsteskrivelse – Redovisning av ej avgjorda uppdrag från
kommunfullmäktige, daterad 2015-03-03
Förvaltningens förslag
− Upprättad redovisning/förteckning över ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige, daterad 2015-03-02 godkänns.
− Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Mona Forsberg (S), för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
– Upprättad redovisning/förteckning över ej avgjorda uppdrag från kommunfullmäktige, daterad 2015-03-02 godkänns.
– Redovisningen översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Ersättare för 2:e vice ordförande
Sn/2015
Ärendet utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-03-17

§ 78

Kurser och konferenser
a) Anhörigriksdag – Olika men ändå lika – den 5-6 maj 2015 i Varberg
b) Dialogkonferens – Bättre insatser för berusade personer - den 14
april 2015 kl 09.00 – 16.00 i Vrigstad
c) Studiebesök på Familjebehandling, Kapellgatan 2, Jönköping den 16 april
2015 kl 14.30 – 16.30

Socialnämndens beslut
a) Christoffer Gullberg (M) och Mats Kåremalm (V) utses att delta
b) Christoffer Gullberg (M), Eric Winbladh (S), Kamo Aziz (M) och Peter
Alsén (MP) utses att delta
c) Ola Nilsson (KD), Gabriella Sjöberg (S), Mats Kåremalm (V), Sarah
Skagerö (KD), Gunilla Everland Rylner (FP) och Per-Åke Göransson (MP)
utses att delta

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79

Avtackningar
Mona Forsberg (S), som under flera mandatperioder varit 2:e vice ordförande i
socialnämnden kommer från och med nästa månad att lämna socialnämnden
för att bli kommunalråd. Ordföranden tackar Mona för gott samarbete under de
år han varit ordförande och för hennes insatser i nämnden, överlämnar en
blombukett och önskar henne lycka till i det nya uppdraget.
Mona Forsberg tackar för blommorna och omtalar, att hon varit ledamot i
socialnämnden sedan 2003 och 2:e vice ordförande sedan 2007. Hon har uppskattat att det alltid rått ett gott klimat i nämnden, och kommer att sakna de
sociala frågorna nu när hon får helt andra kommunala frågor som sitt
ansvarsområde. Mona Forsberg riktar även ett stort tack till förvaltningens
tjänstemän för gott samarbete och bra beslutsunderlag.
Anna Brita Nilsson meddelar, att hennes tillfälliga anställning som återanvänd
nämndsekreterare avslutas vid månadsskiftet och tackar för den här perioden.
Ordföranden begär att få antecknat till protokollet nämndens tack till sekreteraren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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