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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00 - 17.30

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Anders Carlsson (M)
Christoffer Gullberg (M)
Kamo Aziz (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Gunilla Everland Rylner (FP)
Elisabeth Wahlström (M)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Lenah Andersson (S)
Gabriel Marko (S)
Susanna Björkman (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Mats Kåremalm (V)
Anita Winberg (SD)

1

ordförande
ej närvarande del av § 105 samt § 113, 114 och 115 pga. jäv
ersätter Christoffer Gullberg (M) del av § 105 samt §§ 113, 114
och 115 p.g.a. jäv

kl 13.00-16.30, § 105 t. o. m. del av § 108
ersätter Gunilla Everland Rylner del av § 108-129
kl 13.00-16.50, §§ 105-109
ersätter Eric Winbladh (S) §§ 110-129
ersätter Gabriella Sjöberg (S)
ersätter Christer Sjöberg (S) men ej närvarande del av § 108 och
§ 114 p.g.a. jäv
ersätter Gabriel Marko (S) del av § 108 och § 114

Övriga närvarande

Elisabeth Wahlström (M)
§ 105 t.o.m. del av § 108
Kamo Aziz (M)
§ 105 t.o.m. del av § 108, §§ 109-112, §§ 116-129
Erik Axelsson (C)
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
§§ 105-109
Susanna Björkman (S)
§§ 105- del av § 108, §§ 109-113, 115-129
Gunnel Granberg (SD)
Stefan Österström, utv.chef
Lars Bergstrand, adm. chef, § 105a + del av § 108
Gunnar Olsson, konsult, § 105a + del av § 108
Lars Malmström, bitr chef IFO, § 105b-d
Åsa Jonsson Sköld, chef IFO, § 105b-d
Anders Ivar, omr.chef, § 105d-f, + del av § 108
Lilian Elmqvist, omr.chef BoU, § 105b-d
Karin Pilkvist, enh.chef, § 105d-f + del av § 108
Sören Karlsson, personalstrateg, § 105c
Doris Johansson, revisor, §§ 105-108
Janos Dios, ekonomichef, § 105c-e
Thomas Sjöberg, revisor, §§ 105-108
Annika Werlefelt, personalstrateg, 105c-e
Ulf Månsson, revisor, §§ 105-119
Björn Svensson, pers.chef, § 105c-e
Stig Wikström, revisor, §§ 105-129

Utses att justera

Lenah Andersson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2015-05-22 kl 09.30

Underskrifter

Paragrafer 105-129

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

Lenah Andersson

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2015-05-19

Datum för anslags uppsättande 2015-05-22
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslagsnedtagande

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign
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§ 105

Informationsärenden
a) Alkohollagen
Gunnar Olsson, Niagara Utbildning AB, informerar översiktligt om
Alkohollagens bestämmelser och vilka krav som ställs för att få
serveringstillstånd. Serveringstillstånd får endast meddelas den som
uppfyller samtliga lämplighetskrav avseende exempelvis personliga och
ekonomiska förhållanden. I Alkohollagen framgår även att den sociala
aspekten alltid ska vara överordnad den näringspolitiska aspekten.
b) Delrapport avseende arbetssituationen och personalförsörjningen inom
IFO med särskilt fokus på barn- och ungdomsvården
Lars Malmström, biträdande IFO-chef, redogör för att det blivit allt svårare
att rekrytera personal till barn- och ungdomsvården på grund av alltmer
pressade arbetsförhållanden. Ökade krav i form av lagstiftning, föreskrifter
och kvalitetsutveckling har gjort det mer resurskrävande att genomföra
utredningar, samtidigt som det ökade barnperspektivet i samhället lett till
fler anmälningar. Undersökningar visar att rimlig arbetsbelastning, bra
introduktion, stöd och varierande arbetsuppgifter är grundläggande för att få
medarbetare att stanna.
En första skriftlig rapport med förslag på åtgärder avseende
arbetssituationen och personalförsörjningen inom IFO, med särskilt fokus på
barn- och ungdomsvården, lämnas vid nämndens junisammanträde.
c) Översyn av bemanningsverksamheten
Sören Karlsson, personalstrateg, informerar om den pågående översynen av
hur förvaltningens bemanningsverksamheter ska vara organiserade
framöver. I ett första steg kommer äldreomsorgens centrala
bemanningsenhet, som även till viss del nyttjas av
funktionshinderomsorgen, omstruktureras. I samband med detta flyttar 17
årsarbetare över till funktionshinderomsorgen från äldreomsorgen.
Översynen av funktionshinderomsorgens resurspoolsverksamhet kommer
pågå framförallt under hösten 2015.
d) Information om tillsynsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Åsa Jonsson-Sköld, chef för Individ- och familjeomsorgen, redogör
kortfattat för IVO:s beslut i ett ärende från barn- och ungdomsvården i
Jönköpings kommun, som uppmärksammats medialt. IVO har i sitt beslut
kommit med ett antal krav på åtgärder.
e) Analys av sjukfrånvaron
Socialnämnden gav vid sitt februarisammanträde förvaltningen i uppdrag att
till nämndens majsammanträde återkomma till nämnden med en analys av
sjukfrånvaron och eventuella åtgärder. Annika Werlefelt, personalstrateg,
redovisar statistik över sjukfrånvaro bland olika ålders- och yrkesgrupper
Justerandes signatur
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och hur denna förändrats över tid. Sjukfrånvaron inom socialnämndens
ansvarsområde är något lägre än inom socialförvaltningen i stort. Åtgärder
som vidtas för att minska sjukskrivningar inom funktionshinderomsorgen är
bl.a. att PA-konsulter har genomgångar med cheferna kring alla
långtidssjukskrivningar varje halvår. Det finns också en möjlighet för
medarbetare att förkorta sin arbetstid genom att utnyttja outtagna sparade
semesterdagar. Inom IFO arbetar man bl. a. med utbildning för cheferna
kring bemanningsfrågor.
f) Verksamhetsrapport april 2015
Janos Dios, ekonomichef, redovisar socialnämndens ekonomiska läge per
april månad. Prognosen för helåret tyder på ett underskott vid årets slut med
43,7 miljoner kronor. Sedan förra prognosen har en försämring skett med
4,4 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på högre kostnader än beräknat
för försörjningsstödet.
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§ 106

Meddelanden
a) Protokoll från Välfärdsutskottet 2015-03-25
b) Protokoll från Kommunala handikapprådet 2015-03-25
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden kommer att
begäras
Dnr 2015:36
d) Kommunstyrelsens beslut 2015-04-15
- § 115 – Anhållan från barn- och utbildningsnämnden om medel för öppen
förskola
Dnr 2015:02
- § 116 – Uppdrag till socialnämnden att analysera och komma med
åtgärdsförslag i syfte att långsiktigt säkerställa en god personalförsörjning
inom IFO
Dnr 2014:238
- § 117 – Tilläggsäskande service- och gruppbostäder
Dnr 2015:34
e) Kommunstyrelsens beslut 2015-04-28
- § 133 – Förfrågan från Region Jönköpings län om kommunernas syn på
Afasihus
Dnr 2015:82
- § 134 – Internbudget för invandrar- och flyktingverksamhet 2015
Dnr 2015:42
- § 135 – Medborgarförslag om förbättringar för personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2014:225
f) Förvaltningsrättens dom 2015-04-28 – Avslag på överklagat beslut (La Mia
Pizzeria)
Dnr 2012:194
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 107

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 5

Dnr 2015:24

b) Beslut i Lex Sarah-ärenden FO, daterade 2015-04-09 och 2015-04-21
Dnr 2015:4
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 108

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− § 113 Serveringsärende; Restaurang Hemma, Jönköping. Tillsyn.
Föredragande: Gunnar Olsson, konsult, och Lars Bergstrand, chef för
tillståndsenheten

Justerandes signatur

−

§ 114 Serveringsärende; Sharkina Restaurang & Bar, Jönköping. Tillsyn.
Föredragande: Gunnar Olsson, konsult, och Lars Bergstrand, chef för
tillståndsenheten

−

§ 115 Serveringsärende; Murphy´s, Jönköping. Tillsyn.
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten

−

§ 121 Start av hem för vård eller boende för unga
Föredragande: Karin Pilkvist, enhetschef analys & strategi

−

§ 122 Inventering av hur personer som uppbär försörjningsstöd ska bli
självförsörjande
Föredragande: Anders Ivar, områdeschef försörjningsstöd

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras 10 minuter (kl. 16.40 – 16.50) för
partivisa överläggningar. Socialnämndens förhandlingar återupptas efter
ajournering.

Justerandes signatur
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§ 110

Serveringsärende; Restaurang Sommardröm AB (Visingsö
värdshus). Nytt tillstånd
Sn/2015:99 702
Sammanfattning
Restaurang Sommardröm AB, 556921-6798, ansöker om att i Visingsö
värdshus, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten mellan klockan
11.00 - 01.00 inomhus samt klockan 11.00 – 01.00 på inhägnade och
överblickbara uteserveringar i direkt anslutning till serveringsstället.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-30
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-30
Förvaltningens förslag
- Restaurang Sommardröm AB, 556921-6798, beviljas tillstånd att i Visingsö
värdshus, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten inomhus
mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, i anslutning till
serveringsstället, beviljas tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten
klockan 11.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Restaurang Sommardröm AB, 556921-6798, beviljas tillstånd att i Visingsö
värdshus, Visingsö få servera starköl och vin till allmänheten inomhus
mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, i anslutning till
serveringsstället, beviljas tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten
klockan 11.00 – 01.00.

Beslutet expedieras till:
Restaurang Sommardröm AB

Justerandes signatur
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§ 111

Serveringsärende; Winblads Fik & Spik AB (Fiket i Gränna), Nytt
tillstånd
Sn/2015:81 702
Sammanfattning
Winblads Fik & Spik AB, 556989-6706, ansöker om att i Fiket, Brahegatan 43,
Gränna få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 11.00 - 01.00 inomhus samt klockan 11.00 – 24.00
på inhägnade och överblickbara uteserveringar i direkt anslutning till
serveringsstället.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-03-20
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor 2015-05-04
Förvaltningens förslag
- Winblads Fik & Spik AB, 556989-6706, beviljas tillstånd att i Fiket,
Brahegatan 43, Gränna få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, i anslutning till
serveringsstället, beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 24.00.
- Beslutet gäller först sedan Räddningstjänsten har meddelat att de
anmärkningar gällande dörr in till Gränna knäcke och sopkärlens placering
som de har påpekat i tjänsteanteckning daterad 2015-04-20, har åtgärdats.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Winblads Fik & Spik AB, 556989-6706, beviljas tillstånd att i Fiket,
Brahegatan 43, Gränna få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, i anslutning till
serveringsstället, beviljas tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 – 24.00.
- Beslutet gäller först sedan Räddningstjänsten har meddelat att de
anmärkningar gällande dörr in till Gränna knäcke och sopkärlens placering
som de har påpekat i tjänsteanteckning daterad 2015-04-20, har åtgärdats.
Hur man överklagar
Se bifogad information

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

11

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-19

Beslutet expedieras till:
Winblads Fik & Spik AB

Justerandes signatur
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§ 112

Serveringsärende; FöretagsCatering Håkan Axelsson AB. Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
Sn/2015:104 702
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten den 14 november 2015 på Campus Arena.
Man ansöker om att få servera sprit, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 18.00 – 01.00.
Sökandebolaget har idag ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i
restaurang Guvernören.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-05-04
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-16, bilaga 1 och 2
Förvaltningens förslag
- FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt
tillstånd att i Campus Arena, få servera sprit, vin, starköl, och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 14 november 2015 mellan klockan
18.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt
tillstånd att i Campus Arena, få servera sprit, vin, starköl, och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten den 14 november 2015 mellan klockan
18.00 – 01.00.
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB

Justerandes signatur
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§ 113

Serveringsärende; Restaurang Hemma (Kocksmedjan AB).
Tillsynsärende
Sn/2015:59 702
Sammanfattning
Den 10 mars 2015 beslutade Tillståndsenheten att öppna ett tillsynsärende med
anledning av att bolaget under en längre tid haft svårt att betala sina skatter och
avgifter, att bolagets ledamot inte varit behjälplig vid tillsyn, att brister funnits i
bolagets marknadsföring, att ägarförändringar skett utan att dessa kunnat
utredas, att bolagets F-skattsedel återkallats och att Skatteverket påfört
kontrollavgift. Därutöver har bolagets revisor påpekat stora brister i
redovisningen för åren 2012 och 2013.
Tillståndsenhetens utredning gäller om bolaget och dess ledamot fortfarande
uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 § Alkohollagen, om bolaget brutit mot
marknadsföringsbestämmelserna i 7 kap 1 § i Alkohollagen samt om bolaget
brutit mot bestämmelserna angående prissättning av alkoholdrycker enligt 8
kap 21 § i Alkohollagen. Därutöver har tillståndsenheten utrett om bolagets
bokföring är möjlig att kontrollera enligt 9 kap 14 § Alkohollagen, om bolaget
brutit mot anmälningsskyldigheten enligt 9 kap 11 § i Alkohollagen samt om
grund finns för att vidta en administrativ åtgärd enligt 9 kap 17 och 18 §§ i
Alkohollagen. Utredningen redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad den 30 april 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-30
Skrivelser från bolaget (2 st. epost), inkomna 2015-05-18
Förvaltningens förslag
− Serveringstillståndet för Kocksmedjan AB, 556668-4402, på serveringsstället Hemma återkallas med stöd av 9 kap 18 § 3 p alkohollagen då
tillståndshavaren och de personer som har ett betydande inflytande över
verksamheten inte uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen
och att Bolagets bokföring inte är möjlig att kontrollera. Bolaget har även
brutit mot marknadsförings- och prissättningsreglerna i 7 kap 1§ samt 8 kap
21 § alkohollagen. Dessutom har Bolaget inte anmält väsentliga
förändringar enligt 9 kap 11 § alkohollagen.
− Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-19

Socialnämndens beslut
− Serveringstillståndet för Kocksmedjan AB, 556668-4402, på serveringsstället Hemma återkallas med stöd av 9 kap 18 § 3 p alkohollagen då
tillståndshavaren och de personer som har ett betydande inflytande över
verksamheten inte uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 § alkohollagen
och att Bolagets bokföring inte är möjlig att kontrollera. Bolaget har även
brutit mot marknadsförings- och prissättningsreglerna i 7 kap 1§ samt 8 kap
21 § alkohollagen. Dessutom har Bolaget inte anmält väsentliga
förändringar enligt 9 kap 11 § alkohollagen.
− Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
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:
Kocksmedjan AB

Justerandes signatur
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§ 114

Serveringsärende; Sharkina Restaurang & Bar (Sharkina
Restaurang & Bar AB). Tillsynsärende
Sn/2014:198 702
Sammanfattning
Den 7 oktober 2014 beslutade Tillståndsenheten att öppna ett tillsynsärende
med anledning av att brister uppmärksammats i bolagets ekonomiska
redovisning gentemot det allmänna. Tillståndsenhetens utredning avser att
belysa om bolaget och de personer som har ett betydande inflytande över
verksamheten fortfarande uppfyller lämplighetskraven i 8 kap 12 §
alkohollagen. Utredningen redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad den 30 april 2015.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-30
Förvaltningens förslag
− Serveringstillståndet för Sharkina Restaurang & Bar AB, 556789-5973, på
serveringsstället Sharkina Restaurang & Bar återkallas med stöd av 9 kap
18 § 3 p alkohollagen då tillståndshavaren och de personer som har ett
betydande inflytande över verksamheten inte uppfyller lämplighetskraven i
8 kap 12 § alkohollagen samt att bokföringen inte går att kontrollera.
− Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Serveringstillståndet för Sharkina Restaurang & Bar AB, 556789-5973, på
serveringsstället Sharkina Restaurang & Bar återkallas med stöd av 9 kap
18 § 3 p alkohollagen då tillståndshavaren och de personer som har ett
betydande inflytande över verksamheten inte uppfyller lämplighetskraven i
8 kap 12 § alkohollagen samt att bokföringen inte går att kontrollera.
− Återkallandet gäller med stöd av 10 kap 1 § 3 st alkohollagen omedelbart.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) och Gabriel Marko (S) i
behandlingen av ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur
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Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Sharkina Restaurang & Bar AB

Justerandes signatur
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§ 115

Serveringsärende, Murphy´s Jönköping; Tillsynsärende
Sn/2015:26 702
Sammanfattning
Det har vid tillsyn, genomförd av kommunens tillståndsenhet tillsammans med
Polismyndigheten och Räddningstjänsten, samt vid tillsyn utförd enskilt av
Polismyndigheten framkommit uppgifter som föranleder ett ifrågasättande av
om Fai & Vänner AB har brutit mot alkohollagen. En tillsynsutredning har
därför inletts.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-04
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2014-12-27
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-01-01
Polismyndighetens protokoll från krogtillsyn, daterat 2015-02-06
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-03-29
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-03-28
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-04-25
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-04-25
Förvaltningens förslag
− Fai & Vänner AB, 556805-3978, meddelas med stöd av 9 kap 17 §
alkohollagen en varning då bolaget brutit mot 3 kap 8 §, 8 kap 12 §,
8 kap 14 §, 8 kap 20 § samt 8 kap 23 § samma lag
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Fai & Vänner AB, 556805-3978, meddelas med stöd av 9 kap 17 §
alkohollagen en varning då bolaget brutit mot 3 kap 8 §, 8 kap 12 §,
8 kap 14 §, 8 kap 20 § samt 8 kap 23 § samma lag
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Fai & Vänner AB
Justerandes signatur
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§ 116

Yttrande över förslag till ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”
Sn/2015:88 770
Sammanfattning
Jönköpings kommun, länets övriga kommuner, företrädare för intresseorganisationer samt statliga myndigheter med uppdraget i länet, har möjlighet
att inkomma med synpunkter på förslag till strategi och handlingsplan för
folkhälsoarbetet i Jönköpings län. Socialnämnden har, tillsammans med andra
nämnder, möjlighet att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen i ärendet.
Strategin och handlingsplanen kommer att fastställas av Regionfullmäktige i
augusti månad.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-20
Förslag till strategi och handlingsplan ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”, daterad 2015-03-02
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
nämndens yttrande över strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för en
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse utgör
nämndens yttrande över strategin och handlingsplanen ”Tillsammans för en
jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 117

Yttrande över betänkandet ”Moderniserad studiehjälp”
(SOU 2013:52)
Sn/2015:100 700
Sammanfattning
Betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) fokuserar på studiehjälp
för ungdomar som under gymnasietiden får stöd i form av studiebidrag eller
annan ersättning, då exempelvis gymnasiestudierna förläggs till andra orter än
hemkommunen. Socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
har av kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-18
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-18
Sammanfattning av betänkandet, ”Moderniserad studiehjälp” (SOU 2013:52)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som lämnas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med
bilagor utgör nämndens yttrande över betänkandet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
- De synpunkter som lämnas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse med
bilagor utgör nämndens yttrande över betänkandet.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 118

Yttrande över betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård” (SOU 2015:20)
Sn 2015:97 770
Sammanfattning
Socialdepartementet har skickat utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning
från sluten vård” (SOU 2015:20) på remiss. Kommunstyrelsen har berett
socialnämnden tillfälle att yttra sig över ärendet. Socialförvaltningen ställer sig
positiv till många av utredningens slutsatser, men anser att tidsgränsen bör
justeras och att ingen förändring bör ske när det gäller psykiatrisk vård.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-21.
Sammanfattning av betänkandet ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård” (SOU 2015:20)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Socialnämnden ställer sig bakom huvuddragen i utredningsförslaget ”Trygg
och effektiv utskrivning från sluten vård”, men anser att tidsgränserna bör
justeras, så att helgdagar inte räknas med i tredagarsgränsen samt att
betalningsansvaret vid utskrivning från psykiatrisk vård kvarstår som idag.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Socialnämnden ställer sig bakom huvuddragen i utredningsförslaget ”Trygg
och effektiv utskrivning från sluten vård”, men anser att tidsgränserna bör
justeras, så att helgdagar inte räknas med i tredagarsgränsen samt att
betalningsansvaret vid utskrivning från psykiatrisk vård kvarstår som idag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 119
Yttrande över betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny
läkarutbildning” (SOU 2013:15)
Sn 2015:107700
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har skickat betänkandet ”För framtidens hälsa – en
ny läkarutbildning” (SOU 2013:15) på remiss. I utredningen föreslås att
läkarutbildningen förändras, bland annat genom att utbildningen blir en termin
längre och att läkarexamen, utan krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra
underlag för legitimation. Kommunstyrelsen har berett socialnämnden tillfälle
att yttra sig över ärendet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-24.
Sammanfattning av betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”
(SOU 2013:15)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Socialnämnden avstår från att ta ställning till om läkarutbildningen bör
förlängas och AT-tjänstgöringen upphöra, men poängterar att utbildningen
bör förbereda läkarstudenterna för en framtid där samarbete med
kommunala verksamheter är viktig.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen:
− Socialnämnden avstår från att ta ställning till om läkarutbildningen bör
förlängas och AT-tjänstgöringen upphöra, men poängterar att utbildningen
bör förbereda läkarstudenterna för en framtid där samarbete med
kommunala verksamheter är viktig.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 120

Yttrande över ”Kemikalieplan för Jönköpings kommun 2016-2018”
Sn/2015:62 019
Sammanfattning
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till stadskontoret över
”Kemikalieplan för Jönköpings kommun 2016-2018”. Kemikalieplanen ska
bidra till ett systematiskt arbetssätt för att minska användningen av särskilt
farliga ämnen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-16
Kemikalieplan för Jönköpings kommun 2016-2018, daterad 2015-02-18
Förvaltningens förslag
Yttrande till stadskontoret
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande över kemikalieplan 2016-2018.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till stadskontoret
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse överlämnas som socialnämndens
yttrande över kemikalieplan 2016-2018.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret

Justerandes signatur
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§ 121

Start av hem för vård eller boende för unga
Sn/2015:119 719
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 maj 2014 att ett hem för vård eller
boende för unga (HVB-hem) skulle etableras i egen regi, under förutsättning att
den fortsatta utredningen inte skulle medföra annan bedömning.
Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid majsammanträdet
återkomma med en redovisning av konkreta planer framåt. Förvaltningen
föreslår socialnämnden att ett boende startas, dock under förutsättning att det
finns en överenskommelse om att grannkommunerna Vaggeryd, Aneby, Habo
och Mullsjö tar ett gemensamt ansvar för två platser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-28
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-28
Förvaltningens förslag
− Uppdrag ges till socialdirektören att i samråd med Aneby, Vaggeryd,
Mullsjö och Habo kommuner komma fram till en överenskommelse om
samarbete runt ett planerat hem för vård eller boende för unga i Jönköping.
Inriktningen ska vara att Aneby, Vaggeryd, Mullsjö och Habo tillsammans
tar ansvar för kostnaden motsvarande två platser. Upplägget ska kunna vara
förenligt med lagens bestämmelser.

− Under förutsättning att en överenskommelse kan komma till stånd ska
hemmet, med åtta platser, starta så fort som möjligt därefter.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens första beslutssats med ändringsyrkande på andra beslutssatsen:
− Även om en överenskommelse inte kan nås, ska hemmet med åtta platser
startas så fort som möjligt, med delfinansiering genom försäljning av
platser.
Karin Widerberg (S) för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens första beslutssats med Ola Nilssons (KD)
ändringsyrkande.
Socialnämndens beslut
− Uppdrag ges till socialdirektören att i samråd med Aneby, Vaggeryd,
Mullsjö och Habo kommuner komma fram till en överenskommelse om
samarbete runt ett planerat hem för vård eller boende för unga i Jönköping.
Inriktningen ska vara att Aneby, Vaggeryd, Mullsjö och Habo tillsammans
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tar ansvar för kostnaden motsvarande två platser. Upplägget ska kunna vara
förenligt med lagens bestämmelser.
− Även om en överenskommelse inte kan nås, ska hemmet med åtta platser
startas så fort som möjligt, med delfinansiering genom försäljning av
platser.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson-Sköld
Karin Pilkvist

Justerandes signatur
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§ 122

Inventering av hur personer som uppbär försörjningsstöd ska bli
självförsörjande
Sn/2015:121 760
Sammanfattning
I samband med behandlingen av verksamhetsrapporten för februari 2015 gav
socialnämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en 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. I bilagan till tjänsteskrivelsen redovisar socialförvaltningen
pågående åtgärder och planerade framtida åtgärder.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-04
Bilaga till tjänsteskrivelsen, daterad 2015-05-04
Förvaltningens förslag
- Socialförvaltningens inventering av hur fler personer som uppbär
försörjningsstöd ska kunna erhålla försörjning och/eller rehabiliterande
insatser godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
- Socialförvaltningens inventering av hur fler personer som uppbär
försörjningsstöd ska kunna erhålla försörjning och/eller rehabiliterande
insatser godkänns.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Åsa Jonsson-Sköld
Anders Ivar

Justerandes signatur
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§ 123

Överenskommelser om mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn under 2015
Sn/2014:227 133
Sammanfattning
För 2015 förväntas antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till
Sverige öka kraftigt. För kommunerna i Jönköpings län innebär detta ett nytt
länstal på 194 platser varav 50 av dessa platser är fördelade till Jönköpings
kommun. Efter beslut i kommunfullmäktige den 29 januari 2015 har
socialnämnden medgivits att under 2015 träffa överenskommelser med
länsstyrelsen om ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn i den
takt som boendeplatser kan erbjudas. En utökning av antalet asylplatser till 28
stycken planeras nu från 15 juni 2015. Samtidigt föreslås att antalet platser för
permanent uppehållstillstånd, så kallade PUT-platser, utökas från 20 till 26
platser.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-05-11
Förvaltningens förslag
− Överenskommelse träffas med länsstyrelsen om att Jönköpings kommun
tillhandhåller 28 asylplatser och 26 PUT-platser för ensamkommande
flyktingbarn från och med 2015-06-15.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP och Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Anita Winberg (SD) deltar inte i beslutet.
Socialnämndens beslut
− Överenskommelse träffas med länsstyrelsen om att Jönköpings kommun
tillhandhåller 28 asylplatser och 26 PUT-platser för ensamkommande
flyktingbarn från och med 2015-06-15.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Stadskontoret
Åsa Jonsson-Sköld
Irené Folkevik
Lilian Elmqvist
Justerandes signatur
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Gunilla Roman
Lars Malmström

Justerandes signatur
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§ 124

Ändringar och tillägg i delegationsordningen
Sn/2015:113 002
Sammanfattning
Socialnämndens delegationsförteckning är fortlöpande föremål för översyn.
Förvaltningen föreslår nu ett antal ändringar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27.
Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27.
Förvaltningens förslag
− De ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som föreslås i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27, fastställs.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− De ändringar i socialnämndens delegationsförteckning som föreslås i
förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27, fastställs.
Beslutet expedieras till:
Lars Bergstrand
Mia Chaib

Justerandes signatur
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§ 125

Ändringar och tillägg i delegationsordningen för områdesnämnderna
Sn/2015:113 002
Sammanfattning
Sedan många år tillbaka har ändringar i områdesnämndernas
delegationsordning föregåtts av rekommendationer till områdesnämnderna från
socialnämnden och äldrenämnden. Förvaltningen föreslår nu att denna ordning
ändras så att områdesnämndernas beslut om ändringar i delegationsordningen
inte regelmässigt ska föregås av socialnämndens och äldrenämndens
rekommendationer.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-27.
Förvaltningens förslag
− Synpunkter från områdesnämnderna hämtas in angående förvaltningens
förslag att ändringar i områdesnämndernas delegationsordning inte
regelmässigt ska föregås av rekommendationer från socialnämnden
respektive äldrenämnden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V samt Anita Winberg (SD) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
Socialnämndens beslut
− Synpunkter från områdesnämnderna hämtas in angående förvaltningens
förslag att ändringar i områdesnämndernas delegationsordning inte
regelmässigt ska föregås av rekommendationer från socialnämnden
respektive äldrenämnden.

Beslutet expedieras till:
Sociala områdesnämnden söder
Sociala områdesnämnden väster
Sociala områdesnämnden öster

Justerandes signatur
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§ 126

Representation i Kommunala handikapprådet (KHR)
Sn/2015:41 070
Sammanfattning
Med anledning av att Mona Forsberg, som den 20 januari (§ 22) valts som
ordinarie ledamot för socialnämnden i Kommunala handikapprådet, har avgått
som ledamot i nämnden behöver en ny representant utses.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar att Karin Widerberg (S)
utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ordinarie ledamot i Kommunala
Handikapprådet (KHR).
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP samt Anita Winberg (SD)
yrkar bifall till Karin Widerbergs (S) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Karin Widerberg (S) utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ordinarie
ledamot i Kommunala Handikapprådet (KHR).
Beslutet expedieras till:
Kommunala handikapprådet (Kristine Andreassen)
Karin Widerberg

Justerandes signatur
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§ 127

Representation i samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor
Sn/2015:41 070
Sammanfattning
Med anledning av att Mona Forsberg, som den 20 januari (§ 23) valts som
ersättare i Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU), har avgått
som ledamot i socialnämnden behöver en ny ersättare utses.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar att Karin Widerberg (S)
utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ersättare i Samarbetsorganet för
barn- och ungdomsfrågor (SBU).
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP samt Anita Winberg (SD)
yrkar bifall till Karin Widerbergs (S) yrkande.
Socialnämndens beslut
− Karin Widerberg (S) utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ersättare i
Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU).

Beslutet expedieras till:
SBU (Elisabeth Öhrman)
Karin Widerberg (S)

Justerandes signatur
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§ 128

Representation i ”Slingan – med delaktighet i sikte”
Sn/2015:41 070
Sammanfattning
Med anledning av att Mona Forsberg, som den 20 januari (§ 24) valts som
representant för socialnämnden i projektet ”Slingan – med delaktighet i sikte”,
har avgått som ledamot i nämnden behöver en ny ordinarie representant utses.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, yrkar att Karin Widerberg (S)
utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ordinarie representant för
socialnämnden i ”Slingan – med delaktighet i sikte”.
Ola Nilsson (KD) för partierna M, KD, C och FP samt Anita Winberg (SD)
yrkar bifall till Karin Widerbergs (S) yrkande.
Socialnämndens beslut
– Karin Widerberg (S) utses att efterträda Mona Forsberg (S) som ordinarie
representant i ”Slingan - med delaktighet i sikte”.

Beslutet expedieras till:
Karin Widerberg
Monika Svensson

Justerandes signatur
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§ 129

Rapporter från förrättningar
27/4: Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S) och Christoffer Gullberg (M) har
medverkat vid Styrgrupp Dialogen och Mellanpresidie.
5/5 - 6/5: Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har medverkat vid
anhörigkonferens i Varberg.
5/5: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid träff om Funktionshinderpolitiska
programmet.
7/5: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid Kommunstyrelsens utbildning
”Förenkla – helt enkelt”
8/5: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) har haft möte med SDV om att
jobba med Individual Placement and Support (IPS).
11/5: Karin Widerberg (S) och Christoffer Gullberg (M) har medverkat vid
socialnämndens presidiemöte.
19/5: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid träff om välfärdsjobb.
Nämnden beslutar att deltagande vid redovisade förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.

Justerandes signatur
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