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§ 80

Informationsärenden
a)

Verksamhetsområde socialpsykiatri – Resurs
Per-Erik Samuelsson, områdeschef, informerar om verksamhetsområdet
Socialpsykiatri - Resurs, som ingår i funktionshinderomsorgen och riktar
sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Bland de insatser
som socialpsykiatrin erbjuder återfinns boendestödsteam samt grupp- och
servicebostäder. Som resurser erbjuds vidare kontaktpersoner,
ledsagning, stödfamiljer, anhörigvård och avlösning i hemmet.
Verksamheten arbetar efter ett salutogent förhållningssätt som handlar
om att framhålla medborgarens egna resurser. Det finns en väl utbyggd
samverkan med den psykiatriska kliniken, där samverkan sker i såväl
enskilda ärenden som vid gemensamma utbildningar m.m.

b)

Förstudie kring salutogent arbetssätt inom funktionshinderomsorgen
Socialnämnden gav den 17 juni 2014 förvaltningen i uppdrag att under
ett år genomföra en förstudie inom funktionshinderomsorgen. Studien
skulle bidra till ökad förståelse och kunskap i frågan om rambeslut och
salutogent arbetssätt.
Ann-Britt Karlsson, följeforskare, har under denna förstudie följt och
stöttat två boendestödsgrupper inom funktionshinderomsorgen utifrån ett
salutogent perspektiv. Med utgångspunkt i gjorda erfarenheter har AnnBritt Karlsson sammanställt en rapport som delas ut till nämnden.

c)

Resultat- och kvalitetsberättelse 2014 för Tillståndsenheten
Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten, redogör för tillståndsenhetens
resultat- och kvalitetsberättelse för 2014. I berättelsen redovisas enhetens
ansvarsområde, uppföljning av tillsynsplaner och verksamhetsstatistik.
Under senaste året har aktiva satsningar genomförts för att öka
tillgängligheten för de som har behov av tillståndsenhetens tjänster, bland
annat har informationen på kommunens hemsida förbättrats och etjänster har införts.

Justerandes signatur

d)

Ökade institutionskostnader inom barn och ungdom
Lilian Elmkvist, områdeschef barn och ungdom, redogör för att antalet
placeringar på institutioner för barn och unga ökat jämfört med
föregående år. Framförallt gäller detta placeringarna av barn, vilket
delvis hör ihop med en hög inflyttning av familjer till kommunen.

e)

Verksamhetsrapport mars 2015
Janos Dios, ekonomichef, redovisar nämndens ekonomiska läge per mars
månad. Prognosen för helåret tyder på ett underskott vid årets slut på
39,3 miljoner kronor, vilket är en försämring gentemot föregående
Utdragsbestyrkande
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prognos med 8,0 miljoner kronor. Den försämrade prognosen beror
huvudsakligen på ökningen av placeringar inom Barn- och
ungdomsvården. Placeringarna ökar även inom missbruksvården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredras:
− Serveringsärende; Velvet, Jönköping. Tillsyn.
Föredragande: Lars Bergstrand, chef för tillståndsenheten

Justerandes signatur

−

Förslag till investeringsplan 2016-2010.
Föredragande: Janos Dios, ekonomichef

−

Överenskommelse om att minska bostadssociala kontrakt
Föredragande: Mia Chaib, enhetschef

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 25 minuter (kl. 16.05 – 16.30).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Meddelanden
a) Protokoll från Välfärdsutskottet 2015-02-25
b) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvoden
kommer att begäras
Dnr 2015:36
c) Kommunstyrelsens beslut 2015-03-31
- § 78 – Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten Dnr 2010:194
- § 80 – Medborgarförslag om mötesplats för unga hbtq-personer
Dnr 2011:215
- § 94 – Anhållan om medel till finansiering av tidsbegränsad tjänst som
biträdande funktionschef inom individ- och familjeomsorg Dnr 2015:79
d) Kommunfullmäktiges beslut 2015-03-26
- § 97 – Ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden (Karin
Widerberg, S)
Reg i Lex
- § 100 – Ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i sociala områdesnämnden
söder (Ingalill Dahlgren Nyberg, S)
Reg i Lex
e) Förvaltningsrättens dom 2015-03-23 – Avslag på överklagan från Rosens
Pärla AB avs försäljningsförbud av folköl under 12 månader
Dnr 2014:195
f) Förvaltningsrättens dom 2015-04-08 – Avslag på yrkandet om inhibition –
La Vinoteca Tapas y Vino AB
Dnr 2013:202
g) Beslut daterat 2015-04-09 från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
– Tillsyn av myndighetsutövningen enl LSS i Jönköping Dnr 2015:30
h) Protokoll från Region Jönköpings län 2015-03-15
- Sprututbytesprogram vid infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov,
Jönköping
Reg i Lex

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Anmälan av delegationsbeslut
a) Delegationsbeslut i personalärenden nr 4

Dnr 2015:24

b) Beslut i Lex Sarah-ärende IFO, daterat 2015-03-10

Dnr 2015:4

Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Serveringsärende; Bada Bing Burger. Utökning
Sn/2015:76 702
Sammanfattning
BB Burger AB, 556924-1978, ansöker om att i Bada Bing Burger, Östra
Storgatan 82, Jönköping året runt få servera spritdrycker, vin, starköl och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus klockan 11.00–24.00 samt på
inhägnad och överblickbar uteservering årligen 1 april – 31 oktober klockan
11.00 – 22.00. Ansökan gäller en utökning av serveringstiden inomhus och
utökning av serveringsyta i form av uteservering. Bolaget har idag
serveringstillstånd klockan 11.00–23.00 inomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-06
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-07
Förvaltningens förslag
− BB Burger AB, 556924-1978, beviljas att i Bada Bing Burger, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
inomhus klockan 11.00 – 24.00.
− BB Burger AB, beviljas även att vid Bada Bing Burger, utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten årligen 1 april –
31 oktober klockan 11.00 – 22.00.
− Serveringstillstånd på inhägnad och överblickbar uteservering förutsätter
att avtal om markupplåtelse finns.
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
– BB Burger AB, 556924-1978, beviljas att i Bada Bing Burger, få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
inomhus klockan 11.00 – 24.00.
– BB Burger AB, beviljas även att vid Bada Bing Burger, utomhus på den
inhägnade och överblickbara uteserveringen, få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten årligen 1 april –
31 oktober klockan 11.00 – 22.00.
– Serveringstillstånd på inhägnad och överblickbar uteservering förutsätter att
avtal om markupplåtelse finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
BB Burger AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Serveringsärende; Stora Hotellet, Jönköping. Utökning
Sn/2015:78 702
Sammanfattning
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, ansöker om att vid Bishop’s
Arms, Stora Hotellet, Östra Storgatan 82, Jönköping få servera spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten klockan 11.00 –
01.00 på inhägnad och överblickbar uteservering årligen från 1 april till och
med 30 september. Ansökan gäller utökning av yta på befintlig uteservering
med sedan tidigare beviljat serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-05
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-07
Förvaltningens förslag
− SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas att vid Bishop’s
Arms, Stora Hotellet, utomhus på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen, årligen från 1 april t.o.m. 30 september få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan 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
− SSRS Stora Hotellet Jönköping AB, 556581-7508, beviljas att vid Bishop’s
Arms, Stora Hotellet, utomhus på den inhägnade och överblickbara
uteserveringen, årligen från 1 april t.o.m. 30 september få servera
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten
mellan klockan 11.00 – 01.00.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
SSRS Stora Hotellet Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Serveringsärende; Boberg Traktör AB; Cateringtillstånd,
permanent utökning
Sn/2014:229-702
Sammanfattning
Boberg Traktör AB, 556672-8308, Jönköping, ansöker om stadigvarande
cateringtillstånd att servera sprit, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
slutna sällskap, året runt, mellan klockan 11.00–02.00, i lokal som vid varje
serveringstillfälle är anmäld till kommunen. Bolaget har idag ett stadigvarande
serveringstillstånd för slutna sällskap i restaurang Stockmakaren och vill nu
utöka verksamheten.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2014-11-25, bilaga
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-03-30
Förvaltningens förslag
− Boberg Traktör AB, 556672-8308, Jönköping, beviljas stadigvarande
cateringtillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till slutna sällskap, året runt, mellan klockan 11.00–02.00, i
lokal som vid varje serveringstillfälle är anmäld till och godkänd av
kommunen.
− Anmälan om cateringlokal ska vara Tillståndsenheten tillhanda minst fem
arbetsdagar innan serveringstillfället.
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
– Boberg Traktör AB, 556672-8308, Jönköping, beviljas stadigvarande
cateringtillstånd att servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till slutna sällskap, året runt, mellan klockan 11.00–02.00, i
lokal som vid varje serveringstillfälle är anmäld till och godkänd av
kommunen.
– Anmälan om cateringlokal ska vara Tillståndsenheten tillhanda minst fem
arbetsdagar innan serveringstillfället.
Beslutet expedieras till:
Boberg Traktör AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Serveringsärende; Blåhed Gastronomi, Jönköping. Ändrat tillstånd
Sn/2015:77 702
Sammanfattning
NB-Mat i Jönköping AB, 556619-2547, ansöker om att i Blåhed Gastronomi,
Trädgårdsgatan 9, Jönköping få servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 - 22.00 inomhus.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-04
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-07.
Förvaltningens förslag
− NB-Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas tillstånd att i Blåhed
Gastronomi, Trädgårdsgatan 9, Jönköping få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 22.00.
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
− NB-Mat i Jönköping AB, 556619-2547, beviljas tillstånd att i Blåhed
Gastronomi, Trädgårdsgatan 9, Jönköping få servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 22.00.

Beslutet expedieras till:
NB-Mat i Jönköping AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Serveringsärende; Rocksjöbadets Restaurang AB (Hasse på
Sjökanten), Jönköping. Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Sn/2015:80 702
Sammanfattning
Rocksjöbadets Restaurang AB, 556807-6326, ansöker om tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten den 30 maj 2015 på inhägnat område vid
Rocksjöbadets badplats i samband med Jönköpings Musikfestival. Man
ansöker om att få servera sprit, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten mellan klockan 16.00 – 02.00 och att ha hela festivalområdet som
serveringsyta. Muntligt har sökanden kompletterat sin ansökan med ett
andrahandsalternativ som innebär servering inom två mindre avgränsade
serveringsområden. Sökandebolaget har idag ett stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i restaurangen Hasse på Sjökanten.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-09
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2015-03-10, bilaga 1
Förvaltningens förslag
- Rocksjöbadets Restaurang AB, 556807-6326, beviljas tillfälligt tillstånd att i
restaurangen Hasse på Sjökanten, med tillhörande uteservering, samt i det
inhägnade och avgränsade festivalområdet, få servera sprit, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 30 maj 2015 mellan klockan
16.00 – 02.00.
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 förslag
- Rocksjöbadets Restaurang AB, 556807-6326, beviljas tillfälligt tillstånd att i
restaurangen Hasse på Sjökanten, med tillhörande uteservering, samt i det
inhägnade och avgränsade festivalområdet, få servera sprit, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 30 maj 2015 mellan klockan
16.00 – 02.00.
Beslutet expedieras till:
Rocksjöbadets Restaurang AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Serveringsärende; Bauergården, Bunn. Nyetablering
Sn/2015:61 702
Sammanfattning
Bunngården AB, 556568-6671, ansöker om att i Bauergården, Bunn få servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11.00 - 01.00 inomhus samt på angränsande inhägnade uteserveringar
klockan 11.00 - 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-02-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-07
Förvaltningens förslag
- Bunngården AB, 556568-6671, beviljas tillstånd att i Bauergården, Bunn få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00. Tillståndet innefattar
även servering av alkoholdrycker på hotellrum (rumsservering) samt
servering från minibar.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, 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, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Serveringstiden efter kl. 24.00 på uteserveringen beviljas med prövotid på
ett år från beslutsdatum.
Karin Widerberg (S), för partierna S, V och MP, och Anita Winberg (SD) yrkar
bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
- Bunngården AB, 556568-6671, beviljas tillstånd att i Bauergården, Bunn få
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 - 01.00. Tillståndet innefattar
även servering av alkoholdrycker på hotellrum (rumsservering) samt
servering från minibar.
- På de inhägnade och överblickbara uteserveringarna, 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.
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− Serveringstiden efter kl. 24.00 på uteserveringen beviljas med prövotid på
ett år från beslutsdatum.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Hur man överklagar
Se bifogad information

Beslutet expedieras till:
Bunngården AB

Justerandes signatur
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§ 91

Serveringsärende: Velvet Lounge, Jönköping. Tillsynsärende
Sn/2014:214 702
Sammanfattning
Det har vid gemensam tillsyn, genomförd av kommunens tillståndsenhet
tillsammans med Polismyndigheten och Räddningstjänsten, framkommit
uppgifter som föranleder ett ifrågasättande av om Jönköpings Nöjes AB har
brutit mot alkohollagen. En tillsynsutredning har därför inletts.
Av genomförd tillsynsutredning har framkommit upprepade brister av allvarlig
art. Bristerna avser ett flertal fall av överservering samt att gäster tillåtits ta
med alkohol utanför den insynade serveringsytan. Bolaget har tidigare ålagts
en erinran för samma typ av överträdelser gällande överservering.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-30
Polismyndighetens protokoll från krogtillsyn, daterade 2014-10-27 och
2015-02-07
Polismyndighetens protokoll från dold civil krogtillsyn, daterat 2015-03-29
Planritning över Velvet Lounge (där serveringsytan är inritad)
Förvaltningens förslag
− Jönköping Nöjes AB, 556818-9848, 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 § och 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
− Jönköping Nöjes AB, 556818-9848, 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 § och 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:
Jönköpings Nöjes AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-21

§ 92

Serveringsärende; Den Småländska kolonin, Jönköping. Utökning
Sn/2015:92 702
Sammanfattning
Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, ansöker om utökat stadigvarande
tillstånd, att på inhägnad och överblickbar uteservering i direkt anslutning till
restaurang Den Småländska Kolonin, Kyrkogatan 4-6, Jönköping, årligen
under perioden 1 april till 30 september få servera spritdrycker, vin, starköl och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 23.00 på
vardagar och mellan kl. 11.00 – 24.00 fredagar, lördagar samt dag före röd dag.
Under utredningstiden ändrade bolaget storleken på ytan för uteserveringen till
en mindre yta och det är den nya mindre ytan som behandlats i utredningen.
Ytan gäller endast framför fasaden av den delen på Den Småländska Kolonin
som kallas Brasserie Park. Bolaget har idag ett stadigvarande
serveringstillstånd inomhus samt på en uteservering på andra sidan byggnaden
men vill nu utöka verksamheten med uteservering även på framsidan av
restaurangen.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2015-03-17, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2015-04-09
Förvaltningens förslag
− Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas utökat stadigvarande
tillstånd, att på inhägnad och överblickbar uteservering i direkt anslutning
till restaurang Den Småländska Kolonin, Kyrkogatan 4-6, Jönköping,
årligen under perioden 1 april till 30 september få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 – 23.00 på vardagar och mellan kl. 11.00 –24.00 fredagar, lördagar
samt dag före röd dag.
− Tillståndet för uteservering gäller för hela ytan som ansökan gäller, alltså
den yta framför Brasseriet Park som Stadsbyggnadskontoret tillstyrker via
sitt yttrande inkl. ritning, daterat 2015-04-09.
− Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten gett klartecken att uteserveringens utformning är godkänd ur
brandsäkerhetssynpunkt.
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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
− Den Småländska Kolonin AB, 556682-8660, beviljas utökat stadigvarande
tillstånd, att på inhägnad och överblickbar uteservering i direkt anslutning
till restaurang Den Småländska Kolonin, Kyrkogatan 4-6, Jönköping,
årligen under perioden 1 april till 30 september få servera spritdrycker, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 – 23.00 på vardagar och mellan kl. 11.00 –24.00 fredagar, lördagar
samt dag före röd dag.
− Tillståndet för uteservering gäller för hela ytan som ansökan gäller, alltså
den yta framför Brasseriet Park som Stadsbyggnadskontoret tillstyrker via
sitt yttrande inkl. ritning, daterat 2015-04-09.
− Tillståndsbevis kan endast utfärdas under förutsättning att Räddningstjänsten gett klartecken att uteserveringens utformning är godkänd ur
brandsäkerhetssynpunkt.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Beslutet expedieras till:
Den Småländska Kolonin AB
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§ 93

Förslag till investeringsplan 2016 - 2020
Sn/2015:28 041

Sammanfattning
Investeringsbudgeten bereds i en separat process i nämndernas arbete med
Verksamhets- och investeringsplan (VIP). Investeringsplanen innefattar fem år.
Enligt tidplanen ska respektive nämnd senast på aprilsammanträdet besluta om
förslag till investeringsplan 2016 - 2020 med budget 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänstskrivelse, daterad 2015-03-31
Förslag till investeringsplan 2016-2020, daterat 2015-03-31
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2016-2020
daterat 2015-03-31.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förslaget har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp den 13
april 2015. Fackliga företrädare har inte haft något att erinra mot förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, och Anita Winberg (SD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Protokollsanteckning
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella Sjöberg (S), Christer
Sjöberg (S), Per-Åke Göransson (MP) och Mats Kåremalm (V) deltar inte i
beslutet.
Karin Widerberg (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
− Socialdemokraterna avstår från beslutet om investeringsplan, med
hänvisning till att vi anser att drifts- och investeringsbudget måste göras i
en integrerad process.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2016-2020
daterat 2015-03-31.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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§ 94

Avveckling av ekonomiska föreningar inom Funktionshinderomsorgen, område psykiskt funktionshinder
Sn/2012:95 750
Sammanfattning
Socialnämnden erbjöd i ett beslut den 21 augusti 2001 (§ 126)
arbetskooperativen June-Service, Antikvariatet Bokmalen och Vägskälet
möjlighet att övergå från ekonomiska föreningar till kommunala dagliga
verksamheter. Vidare uppdrogs åt dåvarande distriktsförvaltningen, distrikt
öster, att ansvara för att kvarstående formella skyldigheter såsom
momsredovisning, deklaration m.m. utförs under den tid kooperativen är
vilande. Uppdraget är nu slutfört.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-24
Förvaltningens förslag
– Socialförvaltningens genomförande av uppdraget att ansvara för kvarstående formella skyldigheter för kooperativen June-Service, Antikvariatet
Bokmalen och Vägskälet, under den tid de varit vilande, 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 genomförande av uppdraget att ansvara för kvarstående formella skyldigheter för kooperativen June-Service, Antikvariatet
Bokmalen och Vägskälet, under den tid de varit vilande, godkänns.
Beslutet expedieras till:
Börje Olsson
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§ 95

Yttrande över betänkande Mer gemensamma tobaksregler
(SOU 2015:6)
Sn/2015:67 700
Sammanfattning
Socialdepartementet har remitterat betänkandet Mer gemensamma tobaksregler
(SOU 2015:6) till Jönköpings kommun. Betänkandet rör det nationella
genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv, och har skickats på remiss till
100 instanser varav 30 är kommuner. Kommunstyrelsen har gett
socialnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden tillfälle att senast den 20
april 2015 yttra sig över betänkandet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Sammanfattning, utdrag ur betänkandet (sid 15 – 18)
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Vad som redovisas i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens yttrande i ärendet.
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
− Vad som redovisas i socialförvaltningens bilaga till tjänsteskrivelse utgör
socialnämndens yttrande i ärendet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 96

Förfrågan från Region Jönköpings län om kommunernas syn på
Afasihus
Sn/2015:82 700
Sammanfattning
Region Jönköpings län har i en remiss till länets kommuner ställt frågan om
huruvida intresse finns för Afasihus i Jönköpings län samt för att fortsätta
utreda frågan. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till socialnämnden för
yttrande.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-23
Region Jönköpings läns remisshandlingar, daterade 2015-02-20
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden anser att Region Jönköpings län har ansvaret att initiera och
bekosta ett eventuellt Afasihus. Det bedöms inte vara ett kommunalt ansvar.
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 anser att Region Jönköpings län har ansvaret att initiera och
bekosta ett eventuellt Afasihus. Det bedöms inte vara ett kommunalt ansvar.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ingeborg Esping
Marianne Lillieberg
Börje Olsson
Marie Kemi
Karin Pilkvist
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§ 97

Utvärdering av effekterna av överenskommelsen vad avser
minskning av antalet sociala kontrakt
Sn/2014:67 700
Sammanfattning
På uppdrag av kommunalråden Andreas Sturesson (KD) och Ann-Marie
Nilsson (C) har en överenskommelse kring bostadssociala kontrakt arbetats
fram, som undertecknats av VD:n för de kommunala bostadsbolagen samt
tekniske direktören och socialdirektören i februari 2014. Behov av överenskommelsen har uppstått utifrån en ökning av så kallade bostadssociala
kontrakt, som innebär att tekniska kontoret blir förstahandshyresgäst och att
hyresgäster därmed hyr sin lägenhet av tekniska kontoret. Huvudsaklig
ambition med överenskommelsen har varit att minska antalet bostadssociala
kontrakt. Kommunfullmäktige har den 27 november 2014 (§ 252) gett
socialnämnden i uppdrag, att i samverkan med bland annat tekniska nämnden,
utvärdera effekterna av överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-08
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-13
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-08
Överenskommelse, Minska bostadssociala kontrakt i Jönköpings kommun,
daterad 2014-02-21
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i
Jönköpings kommun, godkänns.
− Uppdrag ges till samtliga partsföreträdare, som undertecknat
överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med
utgångspunkt i de behov av förtydliganden som parterna identifierat.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och FP, yrkar bifall till
förvaltningens förslag med följande tillägg:
− Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att antalet bostadssociala
kontrakt minskar, på basis av överenskommelsen daterad 2014-02-14. Vi
vill därför framhålla följande: Uppfylls kriterierna enligt den nu gällande
överenskommelsen ska ett socialt kontrakt övergå till förstahandskontrakt;
anför hyresvärden att överlåtelsen inte kan ske ”utan påtaglig olägenhet”
ska skälen preciseras. Det måste också förtydligas att försörjningsstöd kan
accepteras som inkomst för att få ett förstahandskontrakt, och här bör de
kommunala bostadsbolagens uthyrningspolicy ändras. Det sociala
ansvarstagandet bör vidare tydliggöras i ägardirektiven till de kommunala
Justerandes signatur
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bostadsbolagen, vilket exempelvis kan ta sig formen att hyror rabatteras i
nyproducerade lägenheter, från och med att lägenheten inhyrs av
socialförvaltningen och ett antal år framåt även sedan det bostadssociala
kontraktet övergått till ett förstahandskontrakt, eller genom att växling sker
av lägenheter till det äldre beståndet. Detta skulle vidare kunna skrivas in i
exploateringsavtal så att kravet blir mer konkurrensneutralt i relation till
privata hyresvärdar. Uppföljningsbara mål bör slutligen sättas upp för i
vilken takt de bostadssociala kontrakten ska minska.
Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V, och Anita Winberg (SD),
yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Utvärdering av överenskommelsen, Minska bostadssociala kontrakt i
Jönköpings kommun, godkänns.
− Uppdrag ges till samtliga partsföreträdare, som undertecknat
överenskommelsen, att revidera befintlig överenskommelse med
utgångspunkt i de behov av förtydliganden som parterna identifierat.
− Socialnämnden anser att det är mycket angeläget att antalet bostadssociala
kontrakt minskar, på basis av överenskommelsen daterad 2014-02-14. Vi
vill därför framhålla följande: Uppfylls kriterierna enligt den nu gällande
överenskommelsen ska ett socialt kontrakt övergå till förstahandskontrakt;
anför hyresvärden att överlåtelsen inte kan ske ”utan påtaglig olägenhet”
ska skälen preciseras. Det måste också förtydligas att försörjningsstöd kan
accepteras som inkomst för att få ett förstahandskontrakt, och här bör de
kommunala bostadsbolagens uthyrningspolicy ändras. Det sociala
ansvarstagandet bör vidare tydliggöras i ägardirektiven till de kommunala
bostadsbolagen, vilket exempelvis kan ta sig formen att hyror rabatteras i
nyproducerade lägenheter, från och med att lägenheten inhyrs av
socialförvaltningen och ett antal år framåt även sedan det bostadssociala
kontraktet övergått till ett förstahandskontrakt, eller genom att växling sker
av lägenheter till det äldre beståndet. Detta skulle vidare kunna skrivas in i
exploateringsavtal så att kravet blir mer konkurrensneutralt i relation till
privata hyresvärdar. Uppföljningsbara mål bör slutligen sättas upp för i
vilken takt de bostadssociala kontrakten ska minska.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Mia Chaib
Tekniska nämnden
Vätterhem AB
Norrahammars Kommunala bostäder AB
Justerandes signatur
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§ 98
Ärende avseende Kvinno- och tjejjouren i Jönköping.
Beslut om resterande verksamhetsbidrag för 2015
Sn/2014:178 792
Sammanfattning
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping gjorde under hösten 2014 en ansökan om
bidrag till sin verksamhet för 2015 och beviljades för första halvåret. Beslut om
bidrag för resterande del av 2015 föreslås i detta ärende.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-02-20
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhetsbidrag för resterande del av 2015 med 1 100 000 kr.
Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
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
− Socialnämnden beviljar Kvinno- och tjejjouren i Jönköping verksamhetsbidrag för resterande del av 2015 med 1 100 000 kr.
Kostnaderna täcks inom budgetramen för Individ- och familjeomsorg.
Beslutet expedieras till:
Kvinno- och tjejjouren i Jönköping
Åsa Jonsson Sköld
Ingela Öster
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§ 99

Överenskommelse om flyktingmottagande 2016
Sn/2015:98 133
Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att förhandla med Länsstyrelsen i Jönköpings län
och lägga förslag till kommunfullmäktige om överenskommelse för
mottagandet av nyanlända flyktingar. Inför 2016 har kommunen efterfrågat en
bättre framförhållning i mottagandet och ett mer regionalt arbetssätt i dessa
frågor. Överläggningarna med Länsstyrelsen har dock inte kunnat genomföras
inom önskad tidsram. På uppdrag av kommunledningen lägger
socialförvaltningen ändå ett förslag till inriktning av överenskommelse om
flyktingmottagandet för 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-01
Förvaltningens förslag
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända
i kommunen beräknas till minst 350 personer för år 2016, vilket inkluderar
de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2016-2018, uppta investeringsmedel för bostäder i
form av modulhus för upp till 100 personer.
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.
Anita Winberg (SD), yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande, och
Anita Winbergs (SD) yrkande, och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.
Socialnämndens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
− Jönköpings kommun åtar sig att under år 2016 ta emot 100 nyanlända för
bosättning i kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. Det beräknade planeringstalet för egenbosatta nyanlända
i kommunen beräknas till minst 350 personer för år 2016, vilket inkluderar
de ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.
Justerandes signatur
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− Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i förslag till verksamhets- och
investeringsplan för 2016-2018, uppta investeringsmedel för bostäder i
form av modulhus för upp till 100 personer.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Åsa Jonsson Sköld
Gunilla Roman
Anders Ivar
Lars Malmström
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§ 100

Begäran om omdisponering av anslag inom investeringsbudget.
Extra ärende
Sn/2015:28 041
Sammanfattning
Inom Individ- och familjeomsorgen har med kort varsel uppstått
investeringsbehov som inte förutsetts i Verksamhets- och investeringsplan
(VIP) 2015-2017. Behoven avser:
1. Ombyggnad av del av hus B på Tändsticksområdet för inrättande av
genomgångsbostäder för flyktingar, behov under 2015 0,8 mnkr.
2. Inköp av fastighet, samt ombyggnad för inrättande av ett eget ”vanligt”
HVB, behov under 2015 ca 5,0 mnkr
3. Ombyggnadskostnader för förvandla ”Gula Villan” till ett HVB för
ensamkommande, behov under 2015 5,0 mnkr
Projekten finns medtagna i förslag till VIP 2016-2018 men är således ej
beslutade.
Under 2015 kommer den eventuella utgiften för dessa projekt att kunna
rymmas inom befintlig investeringsbudget eftersom 12,5 mnkr av anslaget för
Bruksborg på 13,5 mnkr inte kommer att utnyttjas under året.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2015-04-15
Förvaltningens förslag
− Socialnämnden begär tillstånd av kommunstyrelsen att omdisponera
investeringsbudgeten enligt förvaltningens förslag.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
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
− Socialnämnden begär tillstånd av kommunstyrelsen att omdisponera
investeringsbudgeten enligt förvaltningens förslag.
− Förslaget översänds till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Justerandes signatur
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§ 101

Rapporter från förrättningar
19/2: Ola Nilsson (KD), Mona Forsberg (S) och Mats Kåremalm (V) har
deltagit i projektet ”Slingan – Delaktighet i sikte” tillsammans med FBU.
23/2: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Mona Forsberg (S) har
deltagit vid Styrgrupp Dialogen och Mellanpresidium.
2/3: Ola Nilsson (KD) har medverkat vid träff med IVO angående tillsyn av
myndighetsutövningen enligt LSS i Jönköpings kommun.
4/3: Ola Nilsson (KD) och Christoffer Gullberg (M) har medverkat vid
boksluts- och plandialog.
5/3: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Mona Forsberg (S) har
besökt gruppbostäder, och Mona Forsberg (S) och Ola Nilsson (KD) har träffat
brukare med boendestöd.
10/3: Ola Nilsson (KD) har träffat bland annat äldrenämndens presidium för att
diskutera kommande nämndsärende om avgifter.
16/3: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Mona Forsberg (S) har
medverkat i möte med Deloitte.
23/3: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Mona Forsberg (S) har
deltagit vid Styrgrupp Dialogen och Mellanpresidium.
27/3: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har
medverkat vid Regionförbundets presidiekonferens i Jönköping.
30/3: Ola Nilsson (KD) och Mats Kåremalm (V) har deltagit i projektet
”Slingan – Delaktighet i sikte” tillsammans med FBU.
10/4: Ola Nilsson (KD), Christoffer Gullberg (M) och Karin Widerberg (S) har
träffat nye socialdirektören Karl Gudmundsson för att bland annat diskutera
arbetet med Verksamhets- och investeringsplan (VIP).
13/4: Ola Nilsson (KD) och Christoffer Gullberg (M) har medverkat vid
socialnämndens presidiemöte.
15/4: Ola Nilsson (KD) har besökt Kyrkhjälpen.
16/4: Gunilla Everland Rylner (FP), Ola Nilsson (KD), Mats Kåremalm (V),
Gabriella Sjöberg (S), Per-Åke Göransson (MP) och Elisabeth Wahlström (M)
har besökt Familjebehandling.
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16/4: Ola Nilsson (KD), Erik Axelsson (C), Arnold Sigonius (C), Kamo Aziz
(M), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) och Ingemar Ericsson (KD) har besökt
Kvinnojouren.

Nämnden beslutar att deltagande vid redovisade förrättningar skett på uppdrag
av nämnden.
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§ 102
Kurser och konferenser
a) Studiebesök hos Kvinnojouren i Jönköping den 20 maj 2015
Socialnämndens beslut
a) Ola Nilsson (KD), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Elisabeth Wahlström
(M), Karin Widerberg (S), Mats Kåremalm (V) och Per-Åke Göransson (MP)
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§ 103
Information forts
f) Nytt inom förvaltningen
Tillförordnad socialdirektör Anders Åberg informerar om att nye
socialdirektören Karl Gudmundsson börjar den 1 maj. Anders Åberg vill
tacka nämnden för gott samarbete, och en mycket intressant tid. Med
utgångspunkt i erfarenheter och intryck som gjorts under tiden som
tillförordnad socialdirektör, skickar Anders Åberg med lite tankar och
uppslag inför nämndens kommande arbete med verksamhets- och
investeringsplanen.
Socialnämndens ordförande Ola Nilsson (KD) lämnar, å nämndens vägnar,
över en present och tackar Anders Åberg för det fina jobb han gjort som
tillförordnad socialdirektör under det dryga halvår han varit i tjänst.
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§ 104
Övriga frågor
Mats Kåremalm (V) ställer en fråga avseende romernas situation, och var
ansvaret ligger för den senaste avvisningen från deras boendeplats.
Ola Nilsson (KD) svarar att Kyrkhjälpen erbjudit boende för romerna fram till
den 31 mars med ekonomiskt stöd från kommunen. Efter detta har tekniska
förvaltningen, med åberopande av lagstiftning, avvisat gruppen från deras
boendeplats. Socialnämnden har väldigt begränsad möjlighet att påverka
frågan.
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) önskar mer dialog mellan kommunen och
civilsamhället, eftersom flera aktörer inom civilsamhället har mycket att
erbjuda gruppen.
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