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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 

 

Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping kl. 08:30-11:50, 13:00-16:05 
Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande 

Joakim Dahlström (M)  
Anders Carlsson (M)  
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 
Jan Walgeby (M)  ersätter Arnold Sigonius (C)  
Caroline Stendahl (M) ersätter Rebecka Karlsson (L) 
Karin Widerberg (S) 
Eric Winbladh (S) 
Gabriel Marko (S)  ersätter Gabriella Sjöberg (S)  
Lenah Wendelius Andersson (S) ersätter Christer Sjöberg (S) 
Per-Åke Göransson (MP) 
Mats Kåremalm (V) 
Lizette Bülow (SD) 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M) 
Eva Stråth (KD)  
Ingalill Dahlgren Nyberg (S) 
Lennart Tehagen (S) 
Karl Gudmundsson, socialdirektör 
Stefan Österström, bitr. socialdirektör 
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare  
 

 

Utses att justera 
Joakim Dahlström Paragrafer 121-122, 124, 132 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-06-18, kl. 16:05 

Underskrifter Sekreterare  
   Helene Fåglefelt Lindmark 

 Ordförande  
   Ola Nilsson 

 Justerande  

 
 Joakim Dahlström 

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

Organ Socialnämnden § 121-122, 124, 132 

Datum för sammanträdet 2018-06-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-06-19 Datum för anslags nedtagande 2018-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping 

Underskrift   
 Helene Fåglefelt Lindmark  
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Plats och tid Sessionsalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 08:30-11:50, 13:00-16:05 
Beslutande Ola Nilsson (KD)  ordförande 

Joakim Dahlström (M)  
Anders Carlsson (M)  
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) 
Jan Walgeby (M)  ersätter Arnold Sigonius (C) 
Caroline Stendahl (M)  ersätter Rebecka Karlsson (L) 
Karin Widerberg (S)   
Eric Winbladh (S) 
Gabriella Sjöberg (S)   §§ 116-117, 118 a-g, j (08:30-11:50) 
Gabriel Marko (S)  ersätter Gabriella Sjöberg (S) §§ 118 h, i, 
  119-138,  (13:00-16:05) 
Lenah Wendelius Andersson  (S) ersätter Christer Sjöberg(S) 
Per-Åke Göransson (MP) 
Gabriel Marko (S)  ersätter Mats Kåremalm (V) § 116 
   (08:30-08:40) 
Mats Kåremalm (V)  §§117-138 (08:40-16:05) 
Lizette Bülow (SD) 

Övriga närvarande Elisabeth Wahlström (M) §§ 117c-139 (10:00-16:05) 
Eva Stråth (KD)   
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)    
Lennart Tehage (S) §§ 117-138 (08:35-16:05) 
Gunvor Runström (MP) §§ 116-117, 118a-g,  j (08:30-11:50) 
Janos Dios, ekonomichef, § 117 a 
Dan Kax, § 117 a-b 
Christina Caiberth, § 118 j 
Anna Redman, § 117 c 
Jonas Johannesson, § 117 c 
Anna Bunninger, § 117 c 
Cecilia Johansson, § 117 c 
Anne-Sofie Lundström , § 117 d 
Ida Jerdmyr, enhetschef, §  118 a-g 
Stein Erik Norderhaug, § 118 h 
Anna Drevenstam, § 118 h 
Karl Gudmundsson, socialdirektör 
Stefan Österström, bitr. socialdirektör 
Helene Fåglefelt Lindmark, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Joakim Dahlström  Paragrafer 116-138 (ej §§ 121-122, 124 ,132) 

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2018-07-03, kl. 08:30 

Underskrifter Sekreterare  
   Helene Fåglefelt Lindmark 

 Ordförande  
   Ola Nilsson 

 Justerande  

 

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

Organ Socialnämnden § 116-138 (ej §§  121-122, 124, 132) 

Datum för sammanträdet 2018-06-18 
 

Datum för anslags uppsättande 2018-07-03 Datum för anslags nedtagande 2018-07-25 

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping  

Underskrift   
 Helene Fåglefelt Lindmark  
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Innehåll Sid 

§ 116  Fastställande av dagordning 4 

§ 117  Informationsärenden 5 

§ 118  Föredragning i sakärenden 7 

§ 119  Partigruppvisa överläggningar 8 

§ 120  Serveringstillstånd; Dinner Tändstickan AB (Blackstone Stekahouse)
Jönköping, Nytt tillstånd 9 

§ 121  Serveringstillstånd; HL restaurang i Jönköping AB (Kennys 
Thairestaurang) Jönköping, nytt tillstånd 10 

§ 122  Serveringstillstånd; Idlewild AB (Idlewild Beer Care) Jönköping, 
Ändrat tillstånd 11 

§ 123 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus Högskolan) 
Jönköping, Nytt tillstånd 13 

§ 124  Serveringstillstånd; Robin’s BURGER & STEAK (Rob’s Burger & 
Steak) Jönköping, Ändrat tillstånd 14 

§ 125  Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (Vätterbygdens MCK 
Klubbstuga) Bankeryd, Tillfälligt tillstånd till allmänheten 15 

§ 126  Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  2018 inom 
individ- och familjeomsorgen och funktionshinderomsorgen 16 

§ 127  Yttrande över Förslag till program för funktionshinderpolitiken i 
Jönköpings kommun 2015-2018 17 

§ 128  Genomlysning av försörjningsstödet 19 

§ 129  Yttrande över Program för hållbar utveckling –  Framtidens Jönköping
2019-2040 Sn2018:88 21 

§ 130  Uppdrag att ta fram ett kommunövergripande program mot våld i nära
relationer 22 

§ 131  Avveckling av funktionen för ensamkommande barn och unga 23 

§ 132  Yttrande över promemorian Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen 25 

§ 133 Höga hyror inom funktionshinderomsorgen 27 
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§ 137  Meddelanden 31 
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§ 116 
 
Fastställande av dagordning 

Dagordningen, som den var utskickad till nämnden fastställs. 
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§ 117 
 
Informationsärenden 

a) Månadsrapport maj 2018 
Prognosen efter fem månader visar på en negativ avvikelse mot budget på 
130,8 miljoner kronor. Tidigare månader har prognosen varit följande:  
april -140, 0 mnkr, mars -133,5 mnkr, februari -123,7 mnkr.  
 

b) Utveckla verksamheterna med stöd av välfärdsteknik 
Dan Kax, ny enhetschef för välfärdstekniken, presenterade sig för nämnden 
och informerade även om vad han jobbar med. Han poängterar att 
välfärdstekniken inte ska ersätta det mänskliga stödet, utan komplettera det. 
Välfärdstekniken ska bidra till en större självständighet och delaktighet och 
man kan då i stället lägga personalresurser på att skapa värdebildande 
aktiviteter.  
 
I september 2017 började man byta ut traditionella nyckellås mot digitala 
nyckellösa lås, det är ett arbete som fortfarande pågår.  
 
Emma-Care är ett företag som jobbar med sensorteknik och idag testas 
inkontinenssensorer och sängsensorer på Bruksgatans äldreboende. 
Testperioden har varit igång några månader och under hösten kommer man 
utvärdera tekniken.  
 
Framöver kommer Dan rekrytera personal till sin enhet och de kommer 
bland annat jobba mycket med kommunikation och att synliggöra 
möjligheterna. Man kommer även försöka få till en ny visningslägenhet, 
den som tidigare fanns är nu nedmonterad.   
 

c) Exempel från verksamheten – Personlig assistans 
Anna Redman och Jonas Johannesson, enhetschefer inom personlig 
assistans, informerade nämnden om deras verksamhet. Man jobbar mycket 
med medborgarnas delaktighet och medbestämmande över insatser.  
 
Verksamheten har idag många ekonomiska utmaningar, bland annat 
sönderhackade beslut, jour/väntetid och ökade krav från försäkringskassan. 
De har också svårt att konkurrera med löner, särskilt till nyutexaminerad 
personal och personal utan utbildning, itsället ger man möjlighet till studier 
i samband med arbete, hälsosamma scheman, interna utbildningar och 
anställningstrygghet.  

 
d) Samverkan från sluten sjukvård, statistik rörande den nya lagen 

Anne-Sofie Lundström informerar om den länsövergripande processen som 
Jönköpings kommun tagit fram tillsammans med Region Jönköpings län 
och övriga kommuner i länet till följd av den nya lagen; Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Lagen innebär att sjukhus, kommun och vårdcentral behöver samarbeta 
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mer. Ansvaret läggs över från sjukhus till vårdcentral i större utsträckning, 
vilket innebär att kommunen kommer in i ett tidigare skede. Under våren 
har man följt ett antal testpersoner via Cosmic link för att se vad i 
processen som fungerar och vad som behöver ses över.  
 

e) Nytt inom förvaltningen 
Karl Gudmundsson informerar bland annat om: 

• Ny IT-chef har anställts. Han heter Magnus Danielsson kommer 
börja på heltid efter semestern i augusti.  

• Rekryteringen inför sommaren går bra, dock finns det fortfarande 
vakanta tjänster.  

• En kompetensutvecklingsgrupp tittar på roller och uppdrag för 
chefer. Det finns redan mycket skrivet och gjort, men det behöver 
samlas ihop så det blir hanterbart.  
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§ 118 
 
Föredragning i sakärenden 

Följande ärenden föredras: 

a) § 120 Serveringstillstånd; Dinner Tändstickan AB (Blackstone 
Steakhouse) Jönköping, Nytt tillstånd 

b) § 121 Serveringstillstånd; HL restaurang i Jönköping (Kennys 
Thairestaurang) Jönköping, Nytt tillstånd  

c) § 122 Serveringstillstånd; Idlewild AB (Idlewild Beer Care) Jönköping, 
Ändrat tillstånd 

d) § 123 Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus 
Högskoleområdet) Jönköping, Tillfälligt tillstånd  

e) § 124 Serveringstillstånd; Robin’s BURGER & STEAK (Rob’s Burger 
& Steak) Jönköping, Ändrat tillstånd 

f) § 125 Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (Vätterbygdens MCK 
Klubbstuga) Bankeryd, Tillfällig tillstånd till allmänheten  
 
Föredragande: Ida Jerdmyr, chef för tillståndsenheten. 
 

g) § 128 Genomlysning av försörjningsstödet 
Föredragande: Stein-Erik Norderhaug, Anna Drevenstam  

h) §129 Yttrande över program för hållbar utveckling – miljö 2019-2040 
Föredragande: Stefan Österström 

i) § 130 Uppdrag att ta fram ett kommunövergripande handlingsprogram 
mot våld i nära relationer  
Föredragande: Christina Caiberth 
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§ 119 
 
Partigruppvisa överläggningar 
 
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 35 minuter (kl. 14:45-15:20) 
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering. 
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§ 120 
 
Serveringstillstånd; Dinner Tändstickan AB (Blackstone 
Stekahouse) Jönköping, Nytt tillstånd 
 

Sammanfattning 
Dinner Tändstickan AB, 559154-5982, ansöker om att på serveringsstället 
Blackstone Steakhouse, Tändsticksgränd 1, 553 15 Jönköping, få servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året 
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-06-13 
 
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-05-02, bilaga 1 
 

Förvaltningens förslag 
– Delegation ges till socialnämndens ordförande att i samråd med andre vice 

ordförande, fatta följande beslut, efter det att Tillståndsenheten genomfört 
insyning och upprättat ritning där serveringsytorna framgår: 
 
Dinner Tändstickan AB, 559154-5982, beviljas att på serveringsstället 
Blackstone Steakhouse, Tändsticksgränd 1, 553 15 Jönköping, få servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året 
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00. Serveringstiden inomhus 
mellan klockan 01:00 – 02:00 beviljas med en prövotid under ett (1) år. 
 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (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, efter det att Tillståndsenheten genomfört 
insyning och upprättat ritning där serveringsytorna framgår: 
 
Dinner Tändstickan AB, 559154-5982, beviljas att på serveringsstället 
Blackstone Steakhouse, Tändsticksgränd 1, 553 15 Jönköping, få servera 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året 
runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 02:00. Serveringstiden inomhus 
mellan klockan 01:00 – 02:00 beviljas med en prövotid under ett (1) år. 

 
Beslutet expedieras till: 
Dinner Tändstickan AB 
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§ 121 
 
Serveringstillstånd; HL restaurang i Jönköping AB (Kennys 
Thairestaurang) Jönköping, nytt tillstånd 
 
Sammanfattning 
HL restaurang i Jönköping AB, 559147-5784, ansöker om att på 
serveringsstället Kennys Thairestaurang, Västra storgatan 12, 553 15 
Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten, året runt, inomhus mellan klockan 11:00 – 23:00 och på 
uteservering, årligen under perioden 1 maj – 30 september, mellan klockan 
11:00 – 23:00. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-14 
 
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-05-02, bilaga 1 
 
Ritning 17-2018-00231 A-C, bilaga 2 

Förvaltningens förslag 
– Att avslå HL restaurang i Jönköping AB, 559147-5784, ansökan om att på 

serveringsstället Kennys Thairestaurang, Västra storgatan 12,  
553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan  
11:00 – 23:00 och på uteservering, årligen under perioden  
1 maj – 30 september, mellan klockan 11:00 – 23:00 med hänvisning till 
ekonomisk olämplighet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
– Att avslå HL restaurang i Jönköping AB, 559147-5784, ansökan om att på 

serveringsstället Kennys Thairestaurang, Västra storgatan 12,  
553 15 Jönköping, få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten året runt, inomhus mellan klockan  
11:00 – 23:00 och på uteservering, årligen under perioden  
1 maj – 30 september, mellan klockan 11:00 – 23:00 med hänvisning till 
ekonomisk olämplighet.  

 
Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till: 
HL restaurang i Jönköping AB  
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§ 122 
 
Serveringstillstånd; Idlewild AB (Idlewild Beer Care) Jönköping, 
Ändrat tillstånd  
 
Sammanfattning 
Idlewild AB, 556960-0025, ansöker om att på serveringsstället Idlewild Beer 
Cafe, Tändsticksgränd 23, 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 2018-06-12 
 
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-05-23, bilaga 1 
 
Ritning, 17-2016-00046, bilaga 2 
 

Förvaltningens förslag 
– Idlewild AB, 556960-0025, beviljas att på serveringsstället Idlewild Beer 

Cafe, Tändsticksgränd 23, 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 – 
01.00. Serveringstiden inomhus mellan klockan 01.00-02.00 beviljas med 
en prövotid under ett (1) år. Serveringstiden utomhus mellan klockan 00.00-
01.00 beviljas med en prövotid under ett (1) år. Serveringstiden utomhus 
mellan klockan 01.00-02.00 avstyrks.  

 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
– Idlewild AB, 556960-0025, beviljas att på serveringsstället Idlewild Beer 

Cafe, Tändsticksgränd 23, 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 – 
01.00. Serveringstiden inomhus mellan klockan 01.00-02.00 beviljas med 
en prövotid under ett (1) år. Serveringstiden utomhus mellan klockan 00.00-
01.00 beviljas med en prövotid under ett (1) år. Serveringstiden utomhus 
mellan klockan 01.00-02.00 avstyrks.  
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Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

Beslutet expedieras till: 
Idlewild AB  
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§ 123 
 
Serveringstillstånd; Jönköpings Studentkår (Campus Högskolan) 
Jönköping, Nytt tillstånd 
 

Sammanfattning 
Jönköping studentkår, 826000-9041, har serveringstillstånd på serveringsstället 
Rio, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, för servering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, inomhus mellan 
klockan 11:00-01:00 och på uteservering mellan klockan 11:00-01:00. 
 
Jönköpings studentkår, 826000-9041, har inkommit med en ansökan om att på 
serveringsstället Rio, Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, få servera vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten den 23 augusti 2018, på 
utökad serveringsyta på Campus Högskoleområdet mellan klockan 16:00-
23:00. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-24 
 
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-05-23, bilaga 1 
 
Ritning, 19-2018-00268, bilaga 2 
 

Förvaltningens förslag  
– Jönköping studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio, 

Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten den 23 augusti 2018, på utökad 
serveringsyta på Campus Högskoleområdet mellan klockan 16:00-23:00. 

 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut  
– Jönköping studentkår, 826000-9041, beviljas att på serveringsstället Rio, 

Gjuterigatan 3 C, 553 18 Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten den 23 augusti 2018, på utökad 
serveringsyta på Campus Högskoleområdet mellan klockan 16:00-23:00. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Jönköpings studentkår 
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§ 124 
 
Serveringstillstånd; Robin’s BURGER & STEAK (Rob’s Burger & 
Steak) Jönköping, Ändrat tillstånd   

 
Sammanfattning 
Robin's BURGER & STEAK, 831129-6951, ansöker om att på 
serveringsstället Rob´s Burger & Steak, Klostergatan 16, 553 17 Jönköping, få 
servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, 
under perioden 1 maj – 30 september, på uteservering mellan klockan 11:00 – 
22:00. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-12 
 
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2018-05-09, bilaga 1 
 
Ritning 18-2018-00244, bilaga 2 
 
 
 
Förslag till socialnämnden 
– Robin's BURGER & STEAK, 831129-6951, beviljas att på serveringsstället 

Rob´s Burger & Steak, Klostergatan 16, 553 17 Jönköping, få servera vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, under 
perioden 1maj - 30september, på uteservering mellan klockan 11:00 – 
22:00. 
 
 

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
– Robin's BURGER & STEAK, 831129-6951, beviljas att på serveringsstället 

Rob´s Burger & Steak, Klostergatan 16, 553 17 Jönköping, få servera vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, årligen, under 
perioden 1maj - 30september, på uteservering mellan klockan 11:00 – 
22:00. 

 
Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 
Beslutet expedieras till: 
Robin's BURGER & STEAK 
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§ 125 
 
Serveringstillstånd; Vätterbygdens MCK (Vätterbygdens MCK 
Klubbstuga) Bankeryd, Tillfälligt tillstånd till allmänheten     
 
Sammanfattning 
Vätterbygdens MCK, 826001-5600, ansöker om att på serveringsstället 
Vätterbygdens Motorcykel Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd, Box 20 
Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten under perioden 6 september 2018 till 8 september 2018, på 
uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2018-06-13 

Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2018-05-08, bilaga 1 

Ritning, 19-2018-00237, bilaga  

Förvaltningens förslag 
– Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas att på serveringsstället 

Vätterbygdens Motorcykel Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankerdy, Box 
20, Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten under perioden 6 september 2018 till 8 september 2018, på 
uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.  

 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
– Vätterbygdens MCK, 826001-5600, beviljas att på serveringsstället 

Vätterbygdens Motorcykel Klubbstuga, Domsandsvägen 50, Bankeryd, Box 
20, Jönköping, få servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten under perioden 6 september 2018 till 8 september 2018, på 
uteservering mellan klockan 11:00 – 01:00.  

 
 

Beslutet expedieras till: 
Vätterbygdens MCK 
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§ 126 
 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, 
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS,  
2018 inom individ- och familjeomsorgen och 
funktionshinderomsorgen 
Sn/2018:17  700 

 
Sammanfattning 
En gång per kvartal ska socialnämnden lämna en statistikrapport till 
kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § SoL och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska också redovisa hur många av besluten som 
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-28. 

Statistikrapport, daterad 2018-05-28. 
 
Förvaltningens förslag 
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut 

inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2018 
lämnas till kommunfullmäktige. 

 
 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse och statistikrapport över de beslut 

inom funktionshinderomsorgen och individ- och familjeomsorgen som har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2018 
lämnas till kommunfullmäktige. 

 
 
Beslutet expedieras till: 
Stadskontoret 
Revisorerna  
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§ 127 
 
Yttrande över Förslag till program för funktionshinderpolitiken i 
Jönköpings kommun 2015-2018 
Sn 2015:194  

Sammanfattning 
Jönköpings kommuns funktionshinderspolitiska program ”Ett samhälle för 
alla” behandlas av kommunfullmäktige i december 2018. Därför pågår nu ett 
arbete med att följa upp nämndernas arbete med aktiviteterna i programmet. 

Kommunfullmäktige antog 2016-06-22 ”Ett samhälle för alla”. Syftet med 
programmet är att ge förutsättningar för ökad självständighet och bättre 
livskvalitet för personer med funktionsnedsättning. Programmet uttrycker en 
viljeinriktning för hur kommunens förtroendevalda och medarbetare ska 
förhålla sig i frågor som rör funktionshinder. Syftet är också att stimulera 
frågor som rör funktionsnedsättning och funktionshinder samt bidra till en hög 
ambitionsnivå. 

Med anledning av uppföljningen har samtliga nämnder fått i uppdrag att senast 
2018-08-31 sammanställa en särskild redogörelse för de aktiviteter som 
nämnden fått utskjutna i verksamhetssystemet Stratsys samt svara på frågorna: 

- På vilket sätt har nämnden arbetat med det funktionshinderspolitiska 
programmet? 
 

- Vilka hinder/utmaningar har ni stött på i det funktionshinderspolitiska 
arbetet? 
 

- På vilket sätt har nämnden samverkat med civilsamhället i 
genomförandet av aktiviteterna? 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-25. 
 
Förvaltningens förslag  
− Socialnämnden godkänner förvaltingens uppföljning av 

funktionshinderpolitiska programmet.  
 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
− Socialnämnden godkänner förvaltingens uppföljning av 

funktionshinderpolitiska programmet.  
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Beslutet expedieras till: 
Kristine Andreassen 
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§ 128 
 
Genomlysning av försörjningsstödet   
Ks/2017:494  769, Sn/ 2017:150 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade 2016-12-20, § 248, att i verksamhetsplanen för 
socialnämnden 2017, ge förvaltningen i uppdrag att genomföra genomlysning 
av område försörjningsstöd. När kommunfullmäktige senare antog VIP  
2018-2020, 2017-10-26, § 276 kom ärendet tillbaka till socialförvaltningen på 
remiss från kommunfullmäktige. Vidare ingick även i uppdraget att i 
samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (AMA) föreslå 
ytterligare åtgärder i syfte att minska beroendet av försörjningsstöd. 

Uppdraget har genomförts och en skriftlig rapport har upprättats 2018-05-29. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden 2016-12-20, § 248 
Kommunfullmäktige 2017-10-26 § 276 VIP 2018 – 2020. 
Socialnämnden 2017-12-19 § 237                                                             

Förvaltningens förslag 
- att godkänna rapporten genomlysning av försörjningsstödet och 

översända densamma till kommunstyrelsen som svar på 
kommunfullmäktiges uppdrag och 

- att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de synpunkter och 
förslag som framkommer i rapporten och återrapportera detta till 
socialnämnden, vidare  

- att uppmärksamma kommunstyrelsen på att det föreligger behov av att 
förtydliga det kommungemensamma uppdraget angående 
bostadsförsörjningen , samt  

- att uppmärksamma kommunstyrelsen på att ansvaret mellan 
försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen kring personer i 
processen från bidrag till försörjning behöver förtydligas. 

  
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och  KD yrkar att ärendet bordläggs till 
socialnämndens sammanträde den 21 augusti 2018.  
 

Karin Widerberg (S), för partierna S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar 
bifall till Ola Nilssons (KD) yrkande.  
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Socialnämndens beslut 
- Ärendet bordläggs till socialnämndens sammanträde den 21 augusti 

2018 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Karl Gudmunsson 
Janos Dios 
Annika Åberg 
Sten Erik Norderhaug 
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§ 129 
 
Yttrande över Program för hållbar utveckling –  
Framtidens Jönköping 2019-2040 
Sn2018:88 
 
Sammanfattning 
Remiss har inkommit till socialförvaltningen den 3 april 2018 rörande Program 
för hållbar utveckling- miljö. Socialnämnden har möjlighet att yttra sig i ärendet 
senast den 29 juni 2016. Nämnden ska i sitt yttrande ta ställning till ändringar och 
tillägg i programmet och ta ställning till om föreslagna förändringar ryms inom 
befintliga budgetramar eller om extra medel behöver anslås. Nämnden ges också 
möjlighet att vid behov till föreslå nya mål eller åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08  
Remisshandling, daterad 2018-04-03 

Förvaltningens förslag 
Yttrande till stadskontoret 

- Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de 
synpunkter och kommentarer som redovisas i 
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08. 

 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
Yttrande till stadskontoret 

- Remissversionen, daterad 2017-04-03, tillstyrkes med de 
synpunkter och kommentarer som redovisas i 
tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-08. 

 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 130 
 
Uppdrag att ta fram ett kommunövergripande program mot våld i 
nära relationer 
Sn/2016:54  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har av kommunfullmäktige i januari 2016 fått i uppdrag att ta 
fram ett kommungemensamt handlingsprogram för våld i nära relationer som 
ett komplement till den handlingsplan våld i nära relationer 2015-2018 som 
socialtjänsten tagit fram för Socialnämnden och äldrenämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga, daterad 2018-05-23 

Förvaltningens förslag 
− Föreliggande förslag ersätter ”Handlingsprogram 2010-2014 för 

kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras 
anhöriga” 

− Det kommungemensamma programmet mot våld i nära relationer gäller 
åren 2019-2022 

− Programmet anknyter till kommunens trygghetsarbete och vårdas av 
BRÅ, i form av ett särskilt program under det brottsförebyggande 
programmet.  

MBL-behandling 
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den  
11 juni 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
− Föreliggande förslag ersätter ”Handlingsprogram 2010-2014 för 

kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras 
anhöriga” 

− Det kommungemensamma programmet mot våld i nära relationer gäller 
åren 2019-2022 

− Programmet anknyter till kommunens trygghetsarbete och vårdas av 
BRÅ, i form av ett särskilt program under det brottsförebyggande 
programmet.  
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 131 
 
Avveckling av funktionen för ensamkommande barn och unga  
Sn/2018:114 
 
 
Sammanfattning 
Under 2015 tog Jönköpings kommun emot 337 kommunanvisade 
ensamkommande barn och det kom också 145 direkt inresta barn till 
kommunen. Med anledning av det höga mottagandet av ensamkommande barn 
beslutade socialnämnden 2016-01-19, § 13, att inrätta en ny funktion inom 
socialförvaltningen. Funktionen fick från och med 2016-05-01 ansvar för 
individ- och familjeomsorgens mottagande av ensamkommande barn och den 
nya funktionen innefattade boenden, myndighetsutövning och tolk- och 
översättarservice. 2018 kom även kommunens tillfälliga boenden för anvisade 
nyanlända, så kallade genomgångsboenden, att ingå i funktionen.  

2016-2018 har socialförvaltningen stått inför ett omfattande uppdrag att 
utveckla, kvalitetssäkra och konsolidera verksamheten för ensamkommande 
barn. Under samma tidsperiod har regeringen fört en striktare migrationspolitik 
och mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända har minskat kraftigt 
under dessa år. För kommande år bedöms mottagandet inte öka utan snarare 
minska ytterligare vilket får till följd att funktionen för ensamkommande barn 
bedöms kunna avvecklas vid årsskiftet 2018/2019. Befintlig verksamhet bör 
sammanslås med individ- och familjeomsorgen och organisatoriskt tillhöra 
funktionen för individ- och familjeomsorg.  

 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-20 

Förvaltningens förslag 
− Funktionen för ensamkommande barn avvecklas vid årsskiftet 2018/2019 

och befintlig verksamhet organiseras inom funktionen för individ- och 
familjeomsorg. 

− Funktionscheferna för ensamkommande barn och individ- och 
familjeomsorgen får i uppdrag att organisera verksamheterna inom 
funktionen för ensamkommande barn inom funktionen för individ- och 
familjeomsorg från 1 januari 2019. 

− Annika Åbergs förordnande som funktionschef för individ- och 
familjeomsorgen förlängs till och med 31 oktober 2021.  

 

MBL-behandling 
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den  
11 juni 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  
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SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lisette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Socialnämndens beslut 
− Funktionen för ensamkommande barn avvecklas vid årsskiftet 2018/2019 

och befintlig verksamhet organiseras inom funktionen för individ- och 
familjeomsorg. 

− Funktionscheferna för ensamkommande barn och individ- och 
familjeomsorgen får i uppdrag att organisera verksamheterna inom 
funktionen för ensamkommande barn inom funktionen för individ- och 
familjeomsorg från 1 januari 2019. 

− Annika Åbergs förordnande som funktionschef för individ- och 
familjeomsorgen förlängs till och med 31 oktober 2021.  

 

Beslutet expedieras till: 
Karl Gudmundsson 
Annika Åberg 
Åsa Jonsson Sköld  
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§ 132 
 
Yttrande över promemorian Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen 
Sn/2018:108  770 
 
Sammanfattning 
Socialförvaltningen har getts möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
promemoria Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-28 

Förvaltningens förslag 
Yttrande till kommunstyrelsen  
− Socialförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i förslaget men vill 

särskilt lyfta fram följande punkter: 
o Det är bra att separera den medicinska delen av processen att ändra 

könstillhörighet från den juridiska 
o Det är positivt att det inte ska krävas tillstånd till ingreppen från 

Socialstyrelsen för personer över 18 år 
o Det är positivt med större fokus på ungas självbestämmande och 

delaktighet 
 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Lizette Bülow (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag med motiveringen: 
Är det ett medicinskt påkallat kirurgiskt ingrepp så ska ålder inte spela någon 
roll.  

Är det ett val man gör så bör man absolut vara myndig. Det är ett stort ingrepp, 
och ska inte ses lättvindigt på, jag tror att det är viktigt att personen får hjälp 
och stöd genom hela processen. Det är inget som ska jäktas och hastas fram. 

Vad det gäller juridiskt kön, att ändra det när och hur ofta man vill, får mig att 
undra varför registrera det alls. Då säger könet inget om personen, och könet 
kan inte användas som utgångspunkt för någonting. Inte ens för information 
om prostataproblem eller vem som kan föda barn. 

Staten bör ha mycket begränsad nytta av människors upplevda kön. 
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Propositionsordning 
Ordförande frågar nämnden på Ola Nillsons (KD) med fleras yrkande och på 
Lizette Bülows yrkande och finner att nämnden beslutar i enighet med Ola 
Nilssons (KD) med fleras yrkande 

Socialnämndens beslut 
Yttrande till kommunstyrelsen  
− Socialförvaltningen ställer sig positiv till innehållet i förslaget men vill 

särskilt lyfta fram följande punkter: 
o Det är bra att separera den medicinska delen av processen att ändra 

könstillhörighet från den juridiska 
o Det är positivt att det inte ska krävas tillstånd till ingreppen från 

Socialstyrelsen för personer över 18 år 
o Det är positivt med större fokus på ungas självbestämmande och 

delaktighet 
 
Reservation 
Lizette Bülow (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 133 
 
Höga hyror inom funktionshinderomsorgen 
Sn 2018:119 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har fattat beslut om ett hyrestak på 
de bostäder som funktionshinderomsorgen anvisar till de personer som är 
beviljade boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS. Detta till en för 2018 prognostiserad kostnad på 4,8 mnkr kr/år för hela 
funktionshinderomsorgen. Inget sådant beslut finns för de som beviljas samma 
insats enligt Socialtjänstlagen. De bostäder som idag tilldelas funktionen är 
ofta av nyproducerad karaktär, vilket innebär att hyreskostnaden ofta blir för 
hög för den enskilde att kunna finansiera utan subvention. Det innebär att de av 
funktionen anvisade bostäder om särskild service enligt socialtjänstlagen, SoL, 
inte alltid kan verkställas då den enskilde inte har möjlighet att betala hyran. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-24 
 
Förvaltningens förslag 
− Anta förvaltningens förslag om tillämpning av inkomstprövad 

hyressubvention vid bostad om särskild service enligt SoL 
 
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
− Anta förvaltningens förslag om tillämpning av inkomstprövad 

hyressubvention vid bostad om särskild service enligt SoL 
 

Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Anna Bunninger 
Monica Svensson 
Janos Dios 
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§ 134 
 
Riktlinjer för säker och lagenlig hantering av personuppgifter inom 
socialförvaltningen 
Sn/2018:123 

Sammanfattning 
25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen i kraft. Dataskyddsförordningen, 
även kallad GDPR, är EU:s nya förordning för att skydda privatpersoners 
integritet och rättigheter i hanteringen av personuppgifter. I kommunens 
förberedelsearbete beslutade arbetsgruppen som samordnat arbetet kring 
Dataskyddsförordningen att utarbeta ett förslag till ett enhetligt upplägg för 
samtliga kommunens nämnder kring roller och ansvar rörande personuppgifter 
i IT-system. Detta föranleder även att vissa roller måste definieras och 
harmoniseras samt ansvarsfördelningen kring dessa. Utbildningsförvaltningen 
har gjort ett föredömligt arbete som övriga förvaltningar anpassat till egna 
förslag till respektive nämnd. Socialförvaltningen har i förarbetena 
representerats av IT-chef och administrativ chef. Nämnden är ytterst ansvarig 
för innehåll och säkerhet i de system förvaltningen använder. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-28 
Bilaga till tjänsteskrivelse ” Riktlinjer för säker och lagenlig hantering av 
personuppgifter inom socialförvaltningen” daterad 2018-05-23 

Förvaltningens förslag 
– att anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för säker och lagenlig 

hantering av personuppgifter 

MBL-behandling 
Överläggningar i socialförvaltningens samverkansgrupp har genomförts den 11 
juni 2018. De fackliga företrädarna hade inget att invända i ärendet.  

SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING 
Yrkanden 
Ola Nilsson (KD), för partierna M och KD, Karin Widerberg (S), för partierna 
S, MP och V samt Lizette Bülow (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Socialnämndens beslut 
– att anta socialförvaltningens förslag till riktlinjer för säker och lagenlig 

hantering av personuppgifter 

Beslutet expedieras till: 
Ledningsgruppen 
Claes Otterborg 
Lisen Prinzencreutz 
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§ 135 
 
Beslut om extra sammanträde 
 

Socialnämnden beslutar att ett extra sammanträde för nämnden ska hållas  
den 7 augusti 2018 klockan 08:30.  
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§ 136 
 
Kurser och konferenser 
 
Socialchefsdagarna 2018, den 3-5 oktober 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att köpa sex stycken tre-dagarsbiljetter, varav två är 
reserverade för presidiet.  
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§ 137 
 
Meddelanden 
 

a) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att 
- avsluta ärendet gällande anmälan från Jönköpings kommun enligt  
15 § LSS rörande Assistans för dig i Sverige AB (Sn/2018:106) 

b) Beslut från Inspektion för vård och omsorg (IVO) att 
- avsluta ärendet gällande tillsyn av strokevårdskedjan i Jönköpings län 
och Kalmar län (Sn/2017:182) 

c) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 75, Årsredovisning 2017 samt fråga om ansvarsfrihet 
(Ks/2018:158) 

d) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 86, Integrationsrapport 2017 (Ks/2017:442)  

e) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 92, Redovisning av hur föräldrastödet har utvecklats 
(Ks/2016:480) 

f) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 94, Reviderade ekonomiska ramar för 2019-2021 
(Ks/2018:197) 

g) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 97, Ledamot i kommunrevisionen 

h) Beslut från kommunfullmäktige 
- 2018-04-26 § 100, Ordförande, 1:e vice ordförande samt ledamot i 
kommundelsråd Huskvarna 

i) Beslut från kommunstyrelsen 
- 2018-04-25 § 104, Yttrande över betänkande Ett fönster av 
möjligheter- stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende  
(SOU 2017:112) (Ks/2018:134) 

j) Beslut från kommunstyrelsen 
- 2018-04-25 § 105, Yttrande över ”Alkoholreklam i social medier 
m.m”   
(Dnr: Ks/2018:139) 
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k) Beslut från kommunstyrelsen 
- 2018-04-25 § 106, Yttrande över begäran om upplysningar gällande 
strokevårdskedjan (Ks/2017:467) 

l) Beslut från kommunstyrelsen 
- 2018-04-25 § 114, Delfinansiering av överenskommelse om idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) med Kvinno- och Tjejjouren Jönköping 
(Ks/2018:176) 

m) Beslut från kommunstyrelsen 
- 2018-05-16 § 133, Utseende av dataskyddsombud (Ks/2018:217) 

n) Förslag till VIP 2019-2023 med budget 2019 

o) Aktuellt från socialförvaltningen, maj 2018 

p) Överklagan till kammarrätten gällande Basilika  

q) Protokoll från socialtjänstens samverkangrupp 

 

Socialförvaltningen godkänner redovisningen.  
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§ 138 
 
Anmälan om delegationsbeslut  
 

a) Beslut i Lex Sarah-ärende, Individ- och familjeomsorgen,  
daterad 2018-05-14  

b)  Beslut i Lex Sarah-ärende, Funktionshinderomsorgen,  
daterad 2018-05-14  

c) Beslut i Lex Sarah-ärende, Funktionshinderomsorgen,  
daterad 2018-05-16 

d) Beslut i Lex Sarah- ärende, Funktionshinderomsorgen,  
daterad 2018-05-30 

e) Beslut i Lex Sarah- ärende, Funktionshinderomsorgen,  
daterad 2018-06-04 

f) Yttrande över förslag till detaljplaner:  
- För del av Sömnaden 6 m. fl. Huskvarna, Jönköpings kommun 
(Sn2018:110) 
- För del av vingpennan 1 m. fl. (etapp 3) Jönköpings kommun 
(Sn2018:111) 

 

Socialförvaltningen godkänner redovisningen. 
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§ 139 
 
Rapporter från förrättningar 
 

21 maj 2018: Ola Nilsson (KD), Karin Widerberg (S) och Joakim Dahlström 
(M) deltog på mellanpresidium och Styrgrupp DIALOGEN 
 

22 maj 2018: Ola Nilsson (KD) och Joakim Dahlström (M) träffade Janos 
Dios för budgetdialog klockan 11:00-12:00, Hoven, Jönköping 

4 juni 2018: Ola Nilsson (KD) och Joakim Dahlström (M) träffade Janos Dios 
för budgetdialog klockan 08:30-10:00, Hoven, Jönköping. 

4 juni 2018: Ola Nilsson (KD) och Karin Widerberg (S) träffade 
länsbrukarrådet klockan 10:00-12:00 

5 juni 2018: Ola Nilsson (KD), Joakim Dahlström (M) och  
Karin Widerberg (S) träffade Vi med personlig assistans, VIMPA,  
klockan 11:30-12:15, Hoven, Jönköping 

5 juni 2018: Ola Nilsson (KD) deltog på medborgardialog klockan  
13:00-16:00 

8 juni 2018: Karin Widerberg (S) deltog på regional presidieträff klockan 
08:30-12:00, Stora Hotellet, Jönköping  

 12 juni 2018: Ola Nilsson (KD) och Joakim Dahlström (M) träffade  
Janos Dios för budgetdialog klockan 13:00-15:00, Hoven, Jönköping 

13 juni 2018: Ola Nilsson (KD), Joakim Dahlström (M) och  
Karin Widerberg (S) träffade Stefan Elm för återrapportering av Stefans 
uppdrag, klockan 10:00-12:00, Hoven, Jönköping  
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