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Beslutande Ola Nilsson (KD)  ordförande 

Joakim Dahlström  (M)  

Anders Carlsson (M)  

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 

Arnold Sigonius (C) 

Rebecka Karlsson (L)  

Gabriel Marko (S)  ersätter Karin Widerberg (S) 

Eric Winbladh (S) 

Gabriella Sjöberg (S)  

Christer Sjöberg (S) 

Per-Åke Göransson (MP) 

Mats Kåremalm (V) 

Lizette Bülow (SD) 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M) 

Jan Walgeby (M)  

Eva Stråth (KD) 

Ingalill Dahlgren Nyberg (S)  

Gunnel Granberg (SD), § 66-84 (13:05-16:10)  
P-O Norlander, kommunrevisionen, § 62-63 e, 63 g-64 a-i (08:30-12:05)  

Thomas Sjöberg, kommunrevisionen, § 62-64 a-i, 64 k (08:30-13:50) 

Doris Johansson, kommunrevisionen, § 62 - 63 e, 63 g-64 a-i (08:30-12:05) 

Håkan Hakberg, kommunrevisionen, § 62-64 a-i, 64 k (08:30-13:50) 

Stig Wikström, kommunrevisionen, § 62-64 (08:30-14:45) 

Janos Dios, ekonomichef, § 63 a, 64 a 

Mia Chaib, enhetschef för lokal- och bostadsförsörjning, § 64 a 

Annika Werlefelt, HR-strateg, § 63 b 

Lena Pettersson, HR-chef, § 63 b 

Åsa Jonsson Sköld, funktionschef, § 64 e, 64 k  

Ida Jerdmyr, enhetschef för tillstånd § 63 c, 67-75 

Marie Andersson, enhetschef för EKB, § 64 e 

Erika Bäcklund, HR-konsult, § 64 f 

Alexandra Rönnkvist, kommunikatör, § 64 g 

Stein-Erik Norderhaug, områdeschef IFO, § 64k 

Karl Gudmundsson, socialdirektör 

Stefan Österström, bitr. socialdirektör 

Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare 

 

Utses att justera Arnold Sigonius  Paragrafer  62-84 (ej §§ 67-69, 71-74, 76-77) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-04-24, kl. 08:30 

Underskrifter Sekreterare  

   Helene Fåglefelt Lindmark 

 Ordförande  

   Ola Nilsson 

 Justerande  

 

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

Organ Socialnämnden § 37-61 (ej §§ 67-69, 71-74, 76-77) 

Datum för sammanträdet 2018-04-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-04-24 Datum för anslags nedtagande 2018-05-16 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping  

Underskrift   
 Helene Fåglefelt Lindmark  
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Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-12:05, 13:05-16:10 

Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande 

Joakim Dahlström (M)  

Anders Carlsson (M)  

Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 

Arnold Sigonius (C) 

Rebecka Karlsson (L)  

Gabriel Marko (S) ersätter Karin Widerberg (S) 

Eric Winbladh (S) 

Gabriella Sjöberg (S)  

Christer Sjöberg (S) 

Per-Åke Göransson (MP) 

Mats Kåremalm (V) 

Lizette Bülow (SD) 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M) 

Jan Walgeby (M) 

Eva Stråth (KD)                                   

Ingalill Dahlgren Nyberg (S) 

Gunnel Granberg (SD), § 66-84 (13:05-16:10) 

Karl Gudmundsson, socialdirektör 

Stefan Österström, bitr. socialdirektör 

Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare  

 

 

Utses att justera 
Arnold Sigonius Paragrafer 67-69, 71-74, 76-77 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-04-17, kl. 16:10 

Underskrifter Sekreterare  

   Helene Fåglefelt Lindmark 

 Ordförande  

   Ola Nilsson 

 Justerande  

 

 Arnold Sigonius  

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

Organ Socialnämnden § 67-69, 71-74, 76-77 

Datum för sammanträdet 2018-04-17 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-04-18 Datum för anslags nedtagande 2018-05-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 

Underskrift   
 Helene Fåglefelt Lindmark  
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§ 62 

 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen, som den var utskickad till nämnden, fastställs med följande 

ändringar. 

Följande ärende utgår från dagordningen: 

– Rapporter från förrättningar 

Följande ärende läggs till dagordningen:  

– Besluts-PM med anledning av ärendena ”Månadsrapport mars 2018” 

(17/4 2018) och ”Budget i balans” (20/3 2018) 
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§ 63 

 

Informationsärenden 

a) Månadsrapport Mars 

Janos Dios, ekonomichef, informerar nämnden om att prognosen efter tre 

månader visar på ett underskott för förvaltningen på 133,5 mnkr, vilket är 

en försämring sedan föregående prognos med 9,8 mnkr. De största 

avvikelserna finns i första hand inom funktionshinderomsorgen och 

individ- och familjeomsorgen.  

 

b) Hälsostrategin 

Lena Pettersson, HR-chef och Annika Werefelt, HR-strateg informerar om 

Jönköpings kommuns hälsostrategi. Socialförvaltningens hälsostrategi ska 

nu knytas till den kommungemensamma hälsostrategin och målet är att den 

ska bli integrerad i det dagliga arbetet på alla arbetsplatser. Enheterna ska 

ta fram mål utifrån bland annat sjukfrånvaro och medarbetarenkät. En 

medarbetarundersökning kommer genomföras under senhösten 2018. 

Utifrån den kommer mål för 2019 upprättas.  

 

Framöver kommer vissa av målen i verksamhetsplanen även bli H-märkta, 

detta för att ange hälsoperspektivet. Det kommer även jobbas mer med 

systematisk uppföljning av korttidssjukskrivningar och man kommer också 

omvärldsbevaka hur andra kommuner jobbar med friskvård.  

 

 

c) Sekretess i samband med serveringsärenden  

Ida Jerdmyr, chef för Tillståndsenheten, informerar om vad 

sekretessförsäkran, som förtroendevalda skrivit under, innebär. Den 

praktiseras inom tillstånds- och tillsynsmyndigheten. Den är upprättad för 

att skydda individen från att känslig information om dennes personliga 

och/eller ekonomiska förhållande kommer ut och orsakar att individen lider 

men.  

 

d) Nytt inom förvaltningen 

Karl Gudmundsson, socialdirektör informerade bland annat om: 

 Jobbet med effektivisering i förvaltningen fortlöper. 

 En ny digitaliseringschef är anställd. Till enbörjan på deltid men på 

sikt kommer han gå upp på heltid.  

 Interjuver för att hitta en ersättare för förvaltningens IT-chef har 

påbörjats. Det var 12 sökande till tjänsten. 

 Det pågår en utredning, driven av SKL men initierad av regeringen, 

om en sammanslagning av Jönköpings kommun och de mindre 

kranskommunerna.  

 Det har varit ett möte med skolledningen för att titta på 

förutsättningarna för att starta en kommunal resursskola.  
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 Mini-Maria är missbruksmottagning för unga. På sikt ska det 

öppnas fler mottagningar av det slaget och man lutar idag åt att 

utveckla formen i de verksamheter som finns, snarare än att dra 

igång helt nya mottagningar.  

 

e) Genomgång av IVO-inspektion på EKB och HVB 

Marie Andersson, områdeschef, informerar om att på inspektionerna som 

gjordes 2017 var trygghet och säkerhet i fokus. Samtliga av IVO:s 

verksamheter har haft minst ett besök under 2017. Vid besöken samtalade 

man med inskrivna barn och unga, personal och chefer. Under året har det 

inte inkommit några krav på åtgärder, däremot har man uppmärsammats på 

saker som behöver ändras. Till exempel har alla inskrivna rätt till ett eget 

rum, något som man inom en snar framtid kommer kunna leva upp till.  

 

För att skapa en så trygg miljö som möjligt jobbar man idag aktivt med att 

försöka behålla så mycket av personalen som möjligt inom verksamheten 

för att man på sikt vet att det kommer behövas mer personal inom 

verksamheten. Man har också valt att plocka många chefer från den 

befintliga verksamheten eftersom de redan är väl bekanta med strukturer 

och system.  

 

Sedan 2015 har bedömningsutredningarna ökat, vilket bådar gott inför 2018 

års inspektioner då fokus kommer ligga på vården och att den inskrivne får 

den vård som den behöver och har rätt till.  

 

 

f) Bemanningsplanering 

Erika Bäcklund, HR-konsult, informerar om projektet 

”Bemanningsplanering och arbetstidsmodeller” där fokus varit att hittat 

strategier och arbetssätt inom verksamhetsplanering och 

bemanningsplanering inom Socialförvaltningens verksamheter med 

oregelbunden arbetstid. Man har i projektet tagit fram tre mål: 

Medborgarperspektivet, Personal/arbetsgivarperspektivet och 

Ekonomiperspektivet. I dagsläget utbildas chefer i strategisk 

bemanningsplanering, man håller på med implementering av ett schema-

och bemanningsverktyg, man kartlägger timvikarierna och deras tid och 

man jobbar även med hälsosamma scheman.  

 

 

g) Semesterrekrytering 2018 samt rekrytering av kontaktperson, kontaktfamilj, 

stödfamilj, jourfamilj och familjehem 

Alexandra Rönnkvist, kommunikatör, informerade nämnden om hur 

kampanjerna för semesterrekryteringen och rekrytering av kontaktpersoner 

och kontaktfamiljer går. 

 

Kampanjen för semesterrekryteringen är indelad i fyra kampanjdelar. Den 

utgår från orden: Stort hjärta, mental styrk och lagspelare. 2017 års 

kampanj var grunden för årets kampanj och man tog även med sig många 
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bra erfarenheter från föregående år, bland annat att man tidigare ska sålla 

bland ansökningarna så enhetschefen slipper göra det. Nu görs det 

tillexempel redan på rekryteringsträffarna där man speeddate:ar, det vill 

säga en snabb träff där både arbetsgivare och arbetssökare får en första 

kontakt och där båda parterna kanske kan avgöra om de kan erbjuda 

varandra något. Andra vägar man har nått sommarvikarier på är att man 

tidigt gjort smsutskick till föregående års sommarvikarier för att påminna 

dessa om att även i år söka sommarjobb hos Jönköpings kommun. Till 

svårrekryterade områden överväger man att göra riktade kampanjer mot 

pensionärer för att försöka få dem att söka sommarjobb. Ändringar man 

gjort från 2017 är att man kortat bonusperioden från 8 veckor till 6 veckor 

och dessa veckor måste även befinna sig inom en snävare tidsperiod.  

 

”Min insats” är namnet på en ny kampanj vars mål är att öka intresset för 

att bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Stort fokus har lagts på ordets 

mening, tidigare har man sett att det rått förvirring kring till exempel 

insatsernas namn; stöd- och kontaktfamilj. Man har även 

målgruppsanpassat kommunikationen mer.  
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§ 64 

 

Föredragning i sakärenden 

Följande ärenden föredras: 

a) § 66 Beslut om investeringsplan 2019-2023 

Föredragande: Janos Dios, ekonomichef, Mia Chaib, enhetschef 

 

b) § 67 Serveringstillstånd; Grekiska Zaia AB (Grekiska kolgrillsbaren), 

Jönköping, Nytt tillstånd 

c) § 68 Serveringstillstånd; Brasserie Bryggan i Grenna AB (Hamnkrogen, 

Gränna) Gränna, Nytt tillstånd  

d) § 69 Serveringstillstånd; Hcbl i Jönköping AB (Bread & Roses), 

Jönköping, Ändrat tillstånd 

e) § 70 Serveringstillstånd; Knektaparken, Jönköping, Tillfälligt tillstånd 

till allmänheten 

f) § 71 Serveringstillstånd; Ombrelli AB (Ombrelli), Jönköping, Nytt 

tillstånd 

g) § 72 Serveringstillstånd Restaurang Twin City AB (Twin City), 

Jönköping, Nytt tillstånd 

h) § 73 Serveringstillstånd; Ryds mat, Jönköping, Nytt tillstånd 

i) § 74 Serveringstillstånd; Stuk kafé i Jönköping AB (Stuk), Jönköping, 

Ändrat tillstånd 

 

Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten. 

 

j) § 80 Återremiss - Socialnämndens ansökan om medel till ny 

verksamhet för nyanlända ur fonden ej utnyttjade statsbidrag för 

flyktingmottagning 

Föredragande: Stein-Erik Norderhaug  

 

k) § 81 Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 

socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Jönköping  

Föredragande: Åsa Jonsson Sköld 
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§ 65 

 

Partigruppvisa överläggningar 
 

Socialnämndens sammanträde ajourneras i 45 minuter (kl. 14:45-15:30) 

Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering. 
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§ 66 

 

Förslag till investeringsplan 2019-2023 
Sn/2018:89 

 

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 2019-2023 med budget 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänstskrivelse, daterad 2018-04-03 

Förslag till investeringsplan 2019-2023, daterad 2018-04-03 

Förslag till socialnämnden  

 Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2019-2023 

daterad 2018-04-03. 

 Förslaget översänds till kommunstyrelsen. 

MBL-förhandling 

Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 9 

april 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens 

förslag med följande tillägg: 

För att undvika överklagandet av angelägna byggnationer anser Socialnämnden 

att en dialog bör föras med andra berörda markägare om alternativ placering av 

projekt ”HVB2 Kyrkskolan” och att gamla Bruksborg inte lämpar sig för 

sociala ändamål efter att den nya byggnationen i projekt 566901 är färdigställd 

utan bör avyttras för andra reguljära bostadsändamål.  

 

Christer Sjöberg (S), för partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens 

förslag med Ola Nilssons (KD) med fleras tillägg. 

Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med Ola Nilssons 

(KD) med fleras tillägg med undantag för nybyggandet av flerbostadhus i 

Bottnaryd, flerbostadhus i Skärstad och flerbostadshus i Äppelbadet med 

motiveringen att: 

Vi kan inte ställa oss bakom hur ni, med nybyggen för invandrare ställer grupp 

mot grupp. Vi ser gärna att kommunen bygger nya bostäder, men då ska dom 

inte endast gå till nyanlända, utan finnas tillgängliga för alla våra medborgare.  
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Propositionsordning 

Ordförande frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och 

Lizette Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enighet med 

Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande.  

 

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2019-2023, 

daterad 2018-04-03, med tillägget att för att undvika en överklagan av 

angelägna byggnationer bör en dialog föras med andra berörda markägare 

om alternativ placering av projekt ”HVB2 Kyrkskolan” och att gamla 

Bruksborg inte lämpar sig för sociala ändamål efter att den nya 

byggnationen i projekt 566901 är färdigställd utan bör avyttras för andra 

reguljära bostadsändamål 

– Förslaget översänds till kommunstyrelsen. 

 

Reservationer 

Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Stadskontoret 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 67 

 

Serveringstillstånd; Grekiska Zaia AB (Grekiska kolgrillsbaren) 

Jönköping, Nytt tillstånd 
 

Sammanfattning 

Grekiska Zaia AB, 559127-2785, ansöker om att på serveringsstället Grekiska 

kolgrillsbaren Jönköping, Södra Strandgatan 7, 553 20 Jönköping, få servera 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året 

runt, inomhus mellan klockan 11:00-01:00 och på uteservering mellan klockan 

11:00-22:00 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-29 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-01-09, bilaga 1 
 

Planritning Sn/2015:126-702, bilaga 2 

Förvaltningens förslag 

– Grekiska Zaia AB, 559127-2785, beviljas att på serveringsstället Grekiska 

kolgrillsbaren Jönköping, Södra Strandgatan 7, 553 20 Jönköping, få servera 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, 

året runt, inomhus mellan 11:00-01:00 och på uteserveringen mellan 

klockan 11:00-22:00 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Grekiska Zaia AB, 559127-2785, beviljas att på serveringsstället Grekiska 

kolgrillsbaren Jönköing, Södra Strandgatan 7, 553 20 Jönköping, få servera 

spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholhaltiga drycker till 

allmänhete, året runt, inomhus mellan 11:00-01:00 och på uteserveringen 

mellan 11:00-22:00 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Grekiska Zaia AB 
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§ 68 

 

Serveringstillstånd; Brasserie Bryggan i Grenna AB (Hamnkrogen 

Gränna), Gränna, Nytt tillstånd 
 

Sammanfattning 

Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, ansöker om att på 

serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få 

servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus mellan 

klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-26, bilaga 1 
 

Planritning, bilaga 2 

Förvaltningens förslag 

– Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, beviljas att på 

serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få 

servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 

01:00. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Brasserie Bryggan i Grenna AB, 559054-4457, beviljas att på 

serveringsstället Hamnkrogen Gränna, Amiralsvägen 52, 563 31 Gränna, få 

servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 

01:00. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

Beslutet expedieras till: 

Brasserie Bryggan i Grenna AB  
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 69 

 

Serveringstillstånd; HCBL i Jönköping AB (Bread & Roses) 

Jönköping, Ändrat tillstånd 
 

Sammanfattning 

HCBL i Jönköping AB, 556455-6198, nedan kallat Bolaget, har 

serveringstillstånd till allmänheten året runt, för vin på serveringstället Bread & 

Roses Cafe, A6 center 550 11 Jönköping, inomhus mellan klockan 11:00-20:00 

och på uteservering mellan klockan 11:00-20:00.  

 

Bolaget ansöker nu om att få servera starköl och andra jästa alkoholdrycker till 

allmänheten året runt, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterade 2018-04-09 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-29, bilaga 1 

Förvaltningens förslag 

– HCBL i Jönköping AB, 556455-6198, beviljas på serveringsstället Bread & 

Roses Cafe, A6 center, 550 11 Jönköping, få servera starköl och andra jästa 

alkoholhaltiga drycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 

11:00-20:00 och på uteservering mellan klockan 11:00-20:00.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– HCBL i Jönköping AB, 556455-6198, beviljas att på serveringsstället Bread 

& Roses Cafe, A6 center, 550 11 Jönköping, få servera starköl och andra 

jästa alkoholhaltiga drycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan 

klockan 11:00-20:00 och på uteservering mellan klockan 11:00-20:00 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till: 

HCBL i Jönköping AB  
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 70 

 

Serveringstillstånd; Knektaparken, Jönköping, Tillfälligt tillstånd 

till allmänheten 
 

Sammanfattning 

Stockholm Oktoberfest AB, 556842-5432, ansöker om att på serveringsstället 

Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten den 27 juli 2018 mellan klockan 16:00-

24:00 samt den 28 juli 2018 mellan klockan 14:00-24:00. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-11 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-02-15, bilaga 1 

 

Planritning, bilaga 2 

Förvaltningens förslag  

– Stockholm Oktoberfest AB, 556842-5432, beviljas att på serveringsstället 

Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 27 juli 2018 mellan klockan 

16:00 – 24:00 samt den 28 juli 2018 mellan klockan 14:00-24:00. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut  

– Stockholm Oktoberfest AB, 556842-5432, beviljas att på serveringsstället 

Knektaparken, Odengatan, 553 21 Jönköping, få servera vin, starköl och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 27 juli 2018 mellan klockan 

16:00 – 24:00 samt den 28 juli 2018 mellan klockan 14:00-24:00. 

 

Beslutet expedieras till: 

Stockholms Oktoberfest AB 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 71 

 

Serveringstillstånd; Ombrelli AB (Ombrelli) Jönköping, Nytt 

tillstånd 
 

Sammanfattning 

Ombrelli AB, 559131-4207, ansöker om att på serveringsstället Ombrelli, 

Lillsjöraden 20, 553 20 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 

11:00 – 01:00 och på uteservering, årligen under perioden 20 april – 30 

september, mellan klockan 11:00 – 00:00. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-01, bilaga 1 
 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-04-12 

Förvaltningens förslag 

 Delegation ges tillsocialnämndens ordförande att i samråd med andre vice 

ordförande, fatta följande beslut, när Tillståndsenheten genomfört insyning 

av serveringsstället samt när Bolaget inkommit med saknade handlingar 

som krävs för att meddela ett serveringstillstånd: 

 

Ombrelli AB, 559131-4207, beviljas att på serveringstället Ombrelli, 

Lillsjöraden 20, 553 20 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och 

andra jästa alkoholhaltiga drycker till allmänheten, året runt inomhus 

mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering, årligen under perioden 

20 april – 30 september, mellan klockan 11:00 – 00:00.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

 Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice 

ordförande, fatta följande beslut, när Tillståndsenheten genomfört insyning 

av serveringsstället samt när Bolaget inkommit med saknade handlingar 

som krävs för att meddela ett serveringstillstånd: 

 

Ombrelli AB, 559131-4207, beviljas att på serveringstället Ombrelli, 

Lillsjöraden 20, 553 20 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och 

andra jästa alkoholhaltiga drycker till allmänheten, året runt inomhus 

mellan klockan 11:00 – 01:00 och på uteservering, årligen under perioden 

20 april – 30 september, mellan klockan 11:00 – 00:00.  
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till:  

Ombrelli AB 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 72 

 

Serveringstillstånd; Restaurang Twin City AB (Twin City) 

Jönköping, Nytt tillstånd 
 

Sammanfattning 
Restaurang Twin City AB, 559075-6416, ansöker om att på serveringsstället 

Twin City, Hamnparken, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 

02:00. 

 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-02, bilaga 1 

Planritning 17-2018-00157 A-C, bilaga 2 

 

Förslag till socialnämnden 
– Restaurang Twin City AB, 559075-6416, beviljas att på serveringsstället 

Twin City, Hamnparken, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 

02:00. Serveringstiden utomhus mellan klockan 01:00 – 02:00 beviljas med 

en prövotid under ett (1) år. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Restaurang Twin City AB, 559075-6416, beviljas att på serveringsstället 

Twin City, Hamnparken, 553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, 

starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00 – 02:00 och på uteservering mellan klockan 11:00 – 

02:00. Serveringstiden utomhus mellan klockan 01:00 – 02:00 beviljas med 

en prövotid under ett (1) år. 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till:  

Restaurang Twin City AB 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 73 

 

Serveringstillstånd; Ryds mat, Jönköping, Nytt tillstånd   
 

Sammanfattning 

Ryds mat AB, 559107-9198, ansöker om att på serveringsstället Ryds mat 

Skinnarebo 13, 555 93 Jönköping, få servera spritdrycker, starköl, vin och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 

11:00-01:00 och på uteservering, årligen under perioden 1 april -15 oktober 

mellan klockan 11:00-01:00. Ansökan innefattar även tillstånd för catering och 

provsmakning.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-04-09 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-01-29, bilaga 1 

Förvaltningens förslag 

– Ryds mat AB, 559107-9198, beviljas att på serveringsstället Ryds mat, 

Skinnarebo 13, 555 93 Jönköping, få servera spritdrycker, starköl, vin och 

andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, året runt, inomhus mellan 

klockan 11:00-01:00 och på uteservering, årligen under perioden 1 april-15 

oktober, mellan klockan 11:00-01:00. Bolaget beviljas även tillstånd för 

catering och provsmakning.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Ryds mat AB, 559107-9198, beviljas att på serveringsstället Ryds mat, 

Skinnarebo 13, 555 93 Jönköping, få servera spritdrycker, starköl, vin och 

andra jästa alkoholhaltiga drycker till allmänheten, året runt, inomhus 

mellan klockan 11:00-01:00 och på uterserveringen årligen under perioden 1 

april-15 oktober, mellan klockan 11:00-01:00. Bolaget beviljas även 

tillstånd för catering och provsmakning.  

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till: 

Ryds mat AB 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 74 

 

Serveringstillstånd; Stuk kafé i Jönköping AB (Stuk) Jönköping, 

Ändrat tillstånd 
 

 

Sammanfattning 

Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, har serveringstillstånd på 

serveringsstället Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, för servering av, 

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus mellan 

klockan 11:00 – 00:00. 

 

Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, ansöker om utökat serveringstillstånd 

på serveringsstället Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping. Ansökan avser 

utökning av serveringsyta i form av uteservering mellan klockan 11:00 – 00.00 

under perioden 1 april till 31 augusti.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-12 
 

Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-03-20, bilaga 1 
 

Planritning 17-2017-00223, bilaga 2 

 

Förvaltningens förslag 

– Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, beviljas att på serveringsstället 

Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, få servera vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten, på uteservering mellan klockan 11:00 

– 00:00 under perioden 1 april till 31 augusti.  

 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Stuk kafé i Jönköping AB, 559107-1369, beviljas att på serveringsstället 

Stuk, Lantmätargränd 3, 553 11 Jönköping, få servera vin, starköl och andra 

jästa alkoholdrycker till allmänheten, på uteservering mellan klockan 11:00 

– 00:00 under perioden 1 april till 31 augusti.  

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Stuk kafé i Jönköping AB  
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 75 

 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av 

upphandlingsprocessen inom socialförvaltningen 
SN 2018:69 

Sammanfattning 

Deloitte AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer 

genomfört en granskning av upphandlingsprocessen inom bland annat 

socialnämndens verksamhet. Bedömningen är sammanfattningsvis att 

socialnämnden i huvudsak har en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar, men har förbättringsmöjligheter. 

 

Socialnämnden rekommenderas att säkerställa att beloppen i nämndens 

delegationsordning hänvisar till rätt års gränsvärde för direktupphandling. 

Nämnden rekommenderas även att se över rutinerna för dokumentation av 

genomförda upphandlingar, säkerställa att det finns underlag för samtliga 

upphandlingar samt tillse att lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs. 

 

Socialnämnden kommer att revidera gällande delegationsordning för att 

åtgärda bristen gällande gränsvärde för direktupphandling. Vidare kommer 

socialförvaltningen under våren 2018 implementera kommunens 

direktupphandlingsmodul för att säkerställa dokumentationskravet vid 

direktupphandlingar. Förvaltningen arbetar systematiskt för att utveckla rutiner 

och nå förbättringar inom upphandlingsområdet. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26 
 

”Upphandlingsprocessen i Jönköpings kommun”, granskningsrapport från  

Deloitte AB, daterad februari 2018 

Förslag till socialnämnden 

Yttrande till kommunrevisionen 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26 utgör svaret på 

kommunrevisionens begäran om yttrande. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunrevisionen 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-26 utgör svaret på 

kommunrevisionens begäran om yttrande. 
   



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 

Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunrevisionen 

Lisen Prinzencreutz 

Janos Dios 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 76 

 

Yttrande över remiss Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom 

hälso- och sjukvården  
Sn 2018:79 

Sammanfattning 

Jönköpings kommun har utsetts till remissinstans gällande ny lag om 

koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Kommunstyrelsen har 

remitterat ärendet till äldrenämnden och socialnämnden.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-14 

 

Promemoria gällande ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och 

sjukvård.  

Förvaltningens förslag 

Yttrande till kommunstyrelsen 

– De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2018-03-14, utgör nämndens yttrande över promemorian gällande ny lag om 

koordinderingsinsatser inom hälso- och sjukvården.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen 

– De synpunkter som redovisas i socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2018-03-14, utgör nämndens yttrande över promemorian gällande ny lag om 

koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården.  

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 77 

 

Yttrande över förslag till revidering av Jämställdhetsplan för 

Jönköpings kommun 2015-2020 
Sn 2018:64 026 

Sammanfattning 

Socialnämnden och äldrenämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på 

revidering av Jämställdhetsplan för Jönköping kommun 2015-2020. 

Revideringen genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-01-29 § 8.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-03-23. 

Stadskontorets remiss: Revidering av Jämställdhetsplan för Jönköpings 

kommun 2015-2020. 

Förvaltningens förslag 

– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens yttrande över revidering av 

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020.  

 

MBL-behandlingar 

Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 9 

april 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens yttrande över revidering av 

Jämställdhetsplan för Jönköpings kommun 2015-2020 

 

Justering 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

 

Beslutet expedieras till: 

Ledningsgruppen 

Lisen Prinzencreutz 

Maria Lillieström 

Åsa Thörne Adrianzon 

Josefin Hagström 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 78 

 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings 

län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, 

sociala och fysiska hälsa samt Handlingsplan för länsövergripande 

samverkan kring barn och unga 
Sn 2018:74 700 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt socialnämndens yttrande över den 

överenskommelse om samverkan som finns mellan kommunerna i länet och 

Region Jönköpings län, kring barns och ungas psykiska, fysiska och sociala 

hälsa. Sammanfattningsvis ser socialförvaltningen positivt på denna 

överenskommelse om samverkan. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-28 

Förvaltningens förslag 

Yttrande till kommunstyrelsen: 

 Att överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län 

och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och 

fysiska hälsa antas av Jönköpings kommun. 

 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

Yttrande till kommunstyrelsen: 

– Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och 

Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, social och fysiska 

hälsa antas av Jönköping kommun.  

Beslutet expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Annika Åberg 

Marie Andréasson 
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Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 79 

 

Uppdrag att utreda förutsättningarna för etablering av ytterligare 

HVB-hem i egen regi 
Sn 2017:149  710 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har 2017-10-26 § 276 i samband med beslut om 

Verksamhets- och investeringsplan(VIP) gett Socialnämnden 2018-2020 i 

uppdrag att utreda förutsättningar för att etablera ytterligare ett HVB- hem i 

egen regi. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige i maj 2018.  

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-12 

Förvaltningens förslag 

 Utredning om förutsättningar för etablering av ytterligare HVB-hem i egen 

regi överlämnas till Kommunfullmäktige. 

MBL-behandling 

Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 9 

april 2018. De fackliga förträdarna hade inget att invända i ärendet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Utredningen om förutsättningarna för etablering av ytterligare HVB-hem i 

egen regi överlämnas till Kommunfullmäktige.  

Beslutet expedieras till: 

Karl Gudmundsson 

Annika Åberg 

Mia Chaib 

Janos Dios 

Kommunfullmäktige 
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§ 80 

 

Återremiss - Socialnämndens ansökan om medel till ny verksamhet 

för nyanlända ur fonden ej utnyttjade statsbidrag för 

flyktingmottagning  
Ks/2017:341-700 SN/2017:112 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2017-08-22 att begära anslag om 1,1 mnkr per år 

under perioden 2018-2020 för genomförande av projektet HISS. Projektets 

syfte var att främja nyanländas egenförsörjning och motverka att nyanlända 

efter genomfört etableringsprogram blir ekonomiskt beroende av 

försörjningsstöd. Projektet var ett samverkansprojekt mellan kommunerna, 

arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet i Södra Vätterbygden samt 

föreningen Integrera mera.  

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen beslutades att återremittera 

ärendet till socialnämnden för att klargöra förhållandena mellan kommunen 

och Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut 2017-08-22 § 152 med tillhörande handlingar 

Stadskontorets yttrande 2017-09-11 

Kommunalrådsyttrande från Andreas Sturesson (KD) 2017-09-18. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 252 med tillhörande handlingar  

Förvaltningens förslag 

– Att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-27 och översända 

densamma till kommunstyrelsen som svar på återremissärendet.   

MBL-behandling 

Överläggningar i socialförvaltningens samverkangrupp har genomförts den 9 

april 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens 

förslag.  

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2018-02-27, och översänder densamma till kommunstyrelsen som svar på 

återremissen.  

Beslutet expedieras till: 

Janos Dios 

Stein-Erik Norderhaug 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 

socialförvaltningen och Pingstkyrkan i Jönköping 
Sn 2018:59 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2018-03-20 att ge förvaltningen i uppdrag att 

skyndsamt ingå idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Pingstkyrkan i 

Jönköping som primär ideell partner. I framtagen överenskommelse om IOP 

förutsätts att Pingstkyrkan också inleder samverkan mellan Pingstkyrkan, 

Svenska kyrkan, Rädda barnen, Röda korset och andra ideella organisationer i 

syfte att erhålla avsatta medel från Regeringen för den beskrivna målgruppen 

som befinner i Jönköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-09  

Bilaga Överenskommelse  

Förvaltningens förslag 

– Godkänna socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-09. 

– Godkänna överenskommelsen om idéburet offentlig partnerskap mellan 

Jönköpings kommun och Pingstkyrkan i Jönköping.  

MBL-behandling 

Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 9 

april 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Lizette Bülow (SD)yrkar avslag till förvaltningens förlsag. 

Propositionsordning 

Ordförande frågar på Ola Nilssons (KD) med fleras yrkande och Lizette 

Bülows (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat i enighet med Ola 

Nilssons (KD) med fleras yrkande.  

Socialnämndens beslut 

– Socialnämnden godkänner socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2018-04-09. 

– Socialnämnden godkänner överenskommelsen om idéburet offentligt 

partnerskap mellan Jönköpings kommun och Pingstkyrkan i Jönköping.  

 



JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 

Socialnämnden 2018-04-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

   

 

Reservation 

Lizette Bülow (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet expedieras till: 

Åsa Jonsson Sköld 
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§ 82 

 

Meddelanden 
 

a) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att 

- avsluta ärendet gällande granskning av HVB Norrahammar 

(Sn/2018:28) 

b) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att 

- avsluta ärendet gällande granskning av HVB Centrum (Sn/2018:28) 

c) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att  

- avsluta ärendet gällande granskning av HVB Öster (Sn/2018:28) 

d) Beslut från kommunfullmäktige 

- 2018-02-22 § 41, Vision 2030 för Jönköpings kommun 

(Dnr:Ks/2016:482) 

e) Beslut från kommunstyrelsen 

- 2018-03-07 § 64, Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i 

Jönköpings län 2017-2021 (Dnr: Ks/2018:119) 

f) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att  

- avsluta ärendet gällande klagomål från enskild (Sn/2017:178) 

g) Protokoll från socialförvaltningens samverkansgrupp, 2018-04-09 

 

Socialförvaltningen godkänner redovisningen. 
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§ 83

Anmälan om delegationsbeslut 

a) Beslut i Lex Sarah-ärende, Individ- och familjeomsorgen, daterade 
2018-03-07 (2st), 2018-03-20

b) Beslut om erinran, Tillståndsenheten, X, daterad 2018-

3-21

c) Yttrande till förvaltningsrätten

- målnr 1498-18, överklagan om beslut om avslag på ansökan om 
serveringstillstånd, daterad 2018-03-19 

Socialförvaltningen godkänner redovisningen. 
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§ 84 

 

Besluts-PM med anledning av socialförvaltningens ekonomiska 

prognos 
Sn/2018: 

Sammanfattning 

Med anledning av socialförvaltningens ekonomiska prognos anses uppdragen 

som socialnämnden lämnar till socialförvaltningen i denna skrivelse som högst 

angelägna.  

 

Beslutsunderlag 

Ordförande Ola Nilssons (KD) besluts-PM, daterad 2018-04-16 

 

Förslag till beslut 
- Godkänna ordförande Ola Nilssons (KD) besluts-PM 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 

Yrkanden 

Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L, Christer Sjöberg (S), för 

partierna S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till föreslaget 

besluts-PM.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner ordförande Ola Nilssons (KD) besluts-PM. 

Beslutet expedieras till: 

Ola Nilsson 

Joakim Dahlström 

Karin Widberg 

Christer Sjöberg 

Arnold Sigonius 

Mats Kåremalm 

Per-Åke Göransson 

Lizette Bülow 

Anders Milerup 

Ingalill Dahlgren 

Anders Carlsson 

Göran Undevall 

Eva Stråth 

Jan Walgeby 

Eric Winbladh 

Karl Gudmundsson 

Stefan Österström 
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