JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-18.05

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
Christoffer Gullberg (M)
Jan Walgeby (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Karlsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
Gabriel Marko (S)
Mats Kåremalm (V)
Elisabeth Wahlström (M)
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ordförande
kl 13.00-17.00, § 74-del av 75
ersätter Christoffer Gullberg (M) § del av 75-97

kl 13.00-17.50, § 74-88
ersätter Per-Åke Göransson (MP) § 89-97
ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Jan Walgeby (M)
§ 74-del av 75
Caroline Stendahl (M)
kl 13.00-17.00
Eva Stråth (KD)
kl 13.00-17.10
Erik Axelsson (C)
Lenah Wendelius Andersson (S) kl. 13.00 – 17.35
Gabriel Marko (S)
§ 74-88
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör
Janos Dios, ekonomichef, § 74a-b + del av § 75
Mia Chaib, enhetschef, § 74-75
Åsa Jonsson Sköld, omr.chef, del av § 75
Jenny Larsson, projektledare, § 74c
Anneli Hallberg, omr.chef, del av § 75
Lars Bergstrand, chef tillstånd, del av § 75
Ricky Alexandersson, sekt.chef, del av § 75
Gunnar Olsson, alk.handläggare, del av § 75
Johan Hjert, sekt.chef, del av § 75

Utses att justera

Rebecka Karlsson

Justeringens plats och tid

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping, 2016-04-29, kl 10.00

Underskrifter

Paragrafer § 74-97 (ej § 79, 80, 83, 85, 86, 87,
88, 90, 91)

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden

Datum för sammanträdet

2016-04-19

Datum för anslags uppsättande

2016-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-05-23

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

Plats och tid

Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-18.05

Beslutande

Ola Nilsson (KD)
ordförande
Jan Walgeby (M)
Anders Carlsson (M)
Ulla Gunnevik Sandstedt (KD)
Arnold Sigonius (C)
Rebecka Kalsson (L)
Karin Widerberg (S)
Eric Winbladh (S)
Gabriella Sjöberg (S)
Christer Sjöberg (S)
Per-Åke Göransson (MP)
§ 79, 80, 83, 85, 86, 87 och 88, kl 13.00-17.50
Gabriel Marko (S)
ersätter Per-Åke Göransson (MP) § 90 och 91
Mats Kåremalm (V)
Elisabeth Wahlström (M)
ersätter Anita Winberg (SD)

Övriga närvarande

Erik Axelsson (C)
Gabriel Marko (S)
§ 79, 80, 83, 85, 86, 87 och 88
Ingalill Dahlgren Nyberg (S)
Karl Gudmundsson, socialdirektör
Stefan Österström, bitr socialdirektör

Utses att justera

Rebecka Karlsson

Justeringens plats och tid

Omedelbar justering

Underskrifter

Paragrafer 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91

Sekreterare

Helena Härshammar
Ordförande

Ola Nilsson
Justerande

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

Socialnämnden § 79, 80, 83, 85, 86, 87, 88, 90 och 91

Datum för sammanträdet

2016-04-19

Datum för anslags uppsättande

2016-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karin Lundgren
Justerandes sign

1

Utdragsbestyrkande

2016-05-12
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 74

Informationsärenden
a) Information om nya stadsmiljöprogrammet
Jenny Larsson, projektledare på stadsbyggnadskontoret, lämnar en
redogörelse av förslaget på nytt stadsmiljöprogram som för närvarande är
ute på samråd. Jenny Larsson fokuserar i presentationen på de delar av
förslaget som berör socialnämndens ansvarsområden: tillgänglighet och
uteserveringar. Handlingarna har varit utsända inför sammanträdet för att ge
nämnden möjlighet att lämna synpunkter under mötet.
Målet med förslaget på nytt stadsmiljöprogram är att skapa ett stadsrum som
är så vackert, spännande och funktionellt som möjligt. Intresseorganisationer har deltagit i framarbetandet av förslaget.
b) Nytt inom förvaltningen
Socialdirektör Karl Gudmundsson redogör för ett besök han gjort i Berlin
tillsammans med Föreningen för Sveriges Socialchefer (FSS). Under
besöket har han bland annat träffat tjänstemän vid senaten för att få
information kring hur de hanterat situationen med ensamkommande barn.
Karl Gudmundsson informerar vidare om de diskussioner som förs med
Region Jönköpings län kring ansvarsfördelning avseende den planerade
tillnyktringsenheten.
Den 30 maj arrangerar förvaltningen en temadag om flyktingsituationen och
ensamkommande barn, dit socialnämnden i sin helhet kommer bjudas in.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 75

Föredragning i sakärenden
Följande ärenden föredrogs:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Justerandes signatur

§ 79 Serveringstillstånd; First Hotell Jönköping, Ryhovsgatan 3-5,
Jönköping. Ägarbyte
§ 80 Serveringstillstånd; Idlewild Beer Cafe (f.d. Koppar),
Tändsticksgränd 23, Jönköping. Ägarbyte
§ 82 Serveringtillstånd; Leklandet Visingsö AB. Stadigvarande tillstånd
till allmänheten
§ 83 Serveringstillstånd; Freddies Bar & Grill, Jönköping, Nytt tillstånd
(nyetablering)
§ 84 Serveringstillstånd; VM i Thaiboxning - Kinnarps arena ute,
Jönköping (Thaimiddag Sundbyberg AB). Tillfälligt tillstånd allmänheten
§ 85 Tillsynsärende; Piren Seaside, Jönköping. (RestaurangKompaniet i
Jönköping AB)
§ 86 Serveringstillstånd; Sjön, Jönköping. Tillsynsärende
§ 87 Serveringsärende; VY Restaurang och konferens, Jönköping
(Företagscatering Håkan Axelsson AB). Yttrande till Förvaltningsrätten
§ 88 Överklagande från Kah Fai AB gällande socialnämndens beslut 201603-15 (§ 52) i ärende gällande serveringstillstånd vid Wok & Company
Grenna, i den del som avser serveringstider
Föredragande (samtliga ovan): Lars Bergstrand, chef för
tillståndsenheten samt Gunnar Olsson, alkoholhandläggare

−

§ 89 Förslag till investeringsplan 2017 - 2021
Föredragande: Mia Chaib, enhetschef lokal- och bostadsförsörjning och
Janos Dios, ekonomichef

−

§ 92 Behovsinventering av kvinnospecifika insatser samt anhörigstöd i
missbruksvården
Föredragande: Anneli Hallberg, områdeschef, Ricky Alexandersson,
sektionschef och Johan Hjert, sektionschef

−

§ 93 Start av HVB för ensamkommande barn i Norrahammar, Öster och
Väster; avvecklande av HVB Vidablick, Kärrhöken och A6 HVB3;
omvandling av A6 HVB4 till mottagningsenhet samt förlängning av HVB
Norrahammar
Föredragande: Åsa Jonsson Sköld, områdeschef EKB

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 76

Partigruppvisa överläggningar
Socialnämndens sammanträde ajourneras i 20 minuter (17.15-17.35).
Socialnämndens förhandlingar återupptas efter ajournering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 77

Meddelanden
a) Protokoll från Välfärdutskottet 2016-02-24
b) Protokoll från Kommunala Rådet – Funktionshinderfrågor – 2016-02-10
c) Anmälan om ej protokollförda förrättningar för vilka arvode kommer att
begäras
Dnr 2016:19
d) Kommunstyrelsens beslut 2016-03-16
- § 70 – Införande av elektronisk handel inom Jönköpings kommun
Dnr 2016:67
- § 72 – Uppdrag att följa upp hur lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk efterföljs
Reg i Lex
- § 76 – Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för
vård eller boende
Dnr 2016:45
- § 99 – Fördelning av tillfälliga statsbidrag med anledning av
flyktingsituationen
Dnr 2016:76-136
- § 102 – Yttrande över betänkandet ”Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstagande till vård, omsorg och forskning” (SOU 2015:80)
Dnr 2015:291
e) Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-25
- § 44 och 47 – Nya ledamöter i kommunrevisionen (Håkan Hakeberg och
Christer Wik)
Reg i Lex
f) Kammarrättens dom daterad 2016-04-06 avs Rosens Pärla AB – avslag på
överklagandet
Dnr 2014:195
g) Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) daterade 2016-03-23 i
Lex Sarah-ärenden (LVU, 3 st)
Dnr 2016:29
Dnr 2016:30
Dnr 2016:31
h) Överenskommelse mellan staten och SKL; vision e-hälsa 2025
i) Skrivelse från Akademikerförbundet SSR – Kompetens och kvalitet i den
sociala barn- och ungdomsvården
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 78

Anmälan om delegationsbeslut
a) Rättidsprövning och översändande av överklaganden från Fai & VännerMurphys och R&F Restaurang AB – Red Lion till Förvaltningsrätten
Dnr 2015:202
Dnr 2015:272
b) Yttrande till Förvaltningsrätten daterat 2016-03-22 avs Sodexo AB
Dnr 2014:188
c) Beslut i Lex Sarah-ärenden daterade 2016-03-21 – FO (3 st)
Dnr 2016:4
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 79

Serveringstillstånd; First Hotell Jönköping, Ryhovsgatan 3-5,
Jönköping. Ägarbyte
Dnr 14-2016-00008
Sammanfattning
Jönköping Hotelldrift AB, 559041-1418 (Bolaget) ansöker om
serveringstillstånd för samtliga alkoholdrycker på First Hotell Jönköping,
Ryhovsgatan 3-5, Jönköping. Ansökan avser servering till allmänheten och
slutna sällskap. Ansökan överensstämmer med vad som tidigare har gällt för
verksamheten på Eurostop.
Förvaltningens förslag
− Jönköping Hotelldrift AB, 559041-1418, beviljas stadigvarande tillstånd,
att i First Hotel Jönköping, Ryhovsgatan 3-5 Jönköping, året runt få servera
spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
restauranglokaler, lounge/lobby samt konferenslobby med bar.
− I konferenslokaler får servering endast ske till slutna sällskap.
− Servering av alkoholdrycker är tillåten inomhus mellan klockan 11.00 –
01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 – 01.00.
− Meddela villkor om att avskärmning av serveringsytor sker enligt bolagets
yttrande.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-01-22, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31, med bilagor
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Jönköping Hotelldrift AB, 559041-1418, beviljas stadigvarande tillstånd,
att i First Hotel Jönköping, Ryhovsgatan 3-5 Jönköping, året runt få servera
spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i
restauranglokaler, lounge/lobby samt konferenslobby med bar.
− I konferenslokaler får servering endast ske till slutna sällskap.
− Servering av alkoholdrycker är tillåten inomhus mellan klockan 11.00 –
01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 – 01.00.
− Meddela villkor om att avskärmning av serveringsytor sker enligt bolagets
yttrande.

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden
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2016-04-19

Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Jönköping Hotelldrift AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 80

Serveringstillstånd; Idlewild Beer Cafe (f.d. Koppar),
Tändsticksgränd 23, Jönköping. Ägarbyte
Dnr 17-2016-00046
Sammanfattning
Idlewild AB 556960-0025 har ansökt om ett stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten för samtliga alkoholdrycker med en serveringstid inomhus
mellan klockan 11.00 – 01.00 och på uteserveringen mellan 11.00 – 24.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-04-05
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-03-01
Handlingar från tidigare ansökan (Dnr 2015:279 -702.) har till vissa delar legat
till grund för handläggningen i detta ärende.
Förvaltningens förslag
- Idlewild AB, 556960-0025, beviljas med stöd av 8 kap2 § alkohollagen ett
stadigvarande tillstånd, att i Idlewild Beer Cafe, Tändsticksgränd 23,
Jönköping, året runt för servering av spritdrycker, vin, starköl, och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 –
01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 – 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Idlewild AB, 556960-0025, beviljas med stöd av 8 kap2 § alkohollagen ett
stadigvarande tillstånd, att i Idlewild Beer Cafe, Tändsticksgränd 23,
Jönköping, året runt för servering av spritdrycker, vin, starköl, och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus mellan klockan 11.00 –
01.00 och på uteservering mellan kl. 11.00 – 24.00.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Idlewild AB

Justerandes signatur
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 81

Serveringstillstånd; EM i Mountainbike vid IKHP-stugan,
Huskvarna (FöretagsCatering Håkan Axelsson AB). Tillfälligt
tillstånd till allmänheten
19-2016-00054
Sammanfattning
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, ansöker om tillfälligt
tillstånd under perioden 5 maj 2016 till och med 8 maj 2016, att vid EM i
Mountainbike vid IKHP-stugan, i tre olika mattält med tillhörande
uteservering, få servera vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten. Ansökan gäller serveringstid i de två mindre tälten mellan
klockan 11.00–20.00 och i det stora tältet mellan klockan 11.00–24.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd inkommen 2016-03-08, bilaga 1.
Sökandebolagets ritningar över serveringsområdet, bilaga 2.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-04-07
Förvaltningens förslag
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt
tillstånd under perioden 5 maj 2016 till och med 8 maj 2016, att vid EM i
Mountainbike vid IKHP-stugan, i tre olika mattält med tillhörande
uteservering, få servera vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, med serveringstid i de två mindre tälten mellan klockan
11.00–20.00 och i det stora tältet mellan klockan 11.00–24.00.
− Serveringstillståndet villkoras med minst 4 (fyra) stycken förordnade
ordningsvakter mellan kl. 15.00–24.00 både fredag den 6 maj 2016 och
lördag den 7 maj 2016, med anledning av Polismyndighetens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− FöretagsCatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, beviljas tillfälligt
tillstånd under perioden 5 maj 2016 till och med 8 maj 2016, att vid EM i
Mountainbike vid IKHP-stugan, i tre olika mattält med tillhörande
uteservering, få servera vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten, med serveringstid i de två mindre tälten mellan klockan
11.00–20.00 och i det stora tältet mellan klockan 11.00–24.00.
− Serveringstillståndet villkoras med minst 4 (fyra) stycken förordnade
ordningsvakter mellan kl. 15.00–24.00 både fredag den 6 maj 2016 och
lördag den 7 maj 2016, med anledning av Polismyndighetens yttrande.

Justerandes signatur
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Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
FöretagsCatering Håkan Axelsson AB
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§ 82

Serveringstillstånd; Leklandet Visingsö AB. Stadigvarande tillstånd
till allmänheten
36-2016-00018
Sammanfattning
Leklandet Visingsö AB, 556923-1953, ansöker om stadigvarande tillstånd,
årligen under perioden 1 april till och med 30 september, att i Folkparken
Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus och på uteservering, mellan
klockan 11.00 – 01.00.
Beslutsunderlag
Ansökan om serveringstillstånd, inkommen 2016-02-01, bilaga 1
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-04-04
Förvaltningens förslag
- Leklandet Visingsö AB, 556923-1953, beviljas stadigvarande tillstånd
årligen under perioden 1 april till och med 30 september, att i Folkparken
Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus och på uteservering,
mellan klockan 11.00 – 01.00.
- Serveringstillståndet villkoras med krav om minst fyra förordnade
ordningsvakter vid musikarrangemang, med alkoholservering, i Folkpark
Eklunden.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Leklandet Visingsö AB, 556923-1953, beviljas stadigvarande tillstånd
årligen under perioden 1 april till och med 30 september, att i Folkparken
Eklunden, Kumlaby 3, Visingsö, få servera spritdrycker, vin, starköl, och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten inomhus och på uteservering,
mellan klockan 11.00 – 01.00.
− Serveringstillståndet villkoras med krav om minst fyra förordnade
ordningsvakter vid musikarrangemang, med alkoholservering, i Folkpark
Eklunden.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Leklandet Visingsö AB
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-04-19

§ 83

Serveringstillstånd; Freddies Bar & Grill, Jönköping, Nytt tillstånd
(nyetablering)
01-2016-00016
Sammanfattning
Enjoy FAB AB (559031-4513), ansöker om att på serveringsstället Freddies
Bar & Grill, Lillsjöraden 16, Jönköping få servera starköl, vin, andra jästa
alkohol-drycker och spritdrycker till allmänheten med en serveringstid i
serveringslokalen och på uteserveringen mellan klockan 11:30 - 02:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse med bilagor, daterad 2016-04-04
Förvaltningens förslag
− Enjoy FAB AB, 559031-4513, beviljas stadigvarande tillstånd, att på
serveringsstället Freddies Bar & Grill, Lillsjöraden 16, Jönköping, året runt
få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11:30 – 01:00 och på uteservering
mellan kl. 11:30 – 00:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen mellan
klockan 01:00 – 02:00.
− Prövotid beviljas under ett (1) år avseende serveringstiden i
serveringslokalen mellan klockan 01:00 – 02:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen mellan
klockan 00:00 – 02:00.
− Prövotid beviljas under ett (1) år avseende serveringstid på uteserveringen
mellan klockan 00:00 – 01:00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Enjoy FAB AB, 559031-4513, beviljas stadigvarande tillstånd, att på
serveringsstället Freddies Bar & Grill, Lillsjöraden 16, Jönköping, året runt
få servera spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten inomhus mellan klockan 11:30 – 01:00 och på uteservering
mellan kl. 11:30 – 00:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid i serveringslokalen mellan
klockan 01:00 – 02:00.
− Prövotid beviljas under ett (1) år avseende serveringstiden i
serveringslokalen mellan klockan 01:00 – 02:00.
− Avslå ansökan om stadigvarande serveringstid på uteserveringen mellan
klockan 00:00 – 02:00.
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− Prövotid beviljas under ett (1) år avseende serveringstid på uteserveringen
mellan klockan 00:00 – 01:00.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Enjoy FAB AB
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§ 84

Serveringstillstånd; VM i Thaiboxning - Kinnarps arena ute,
Jönköping (Thaimiddag Sundbyberg AB). Tillfälligt tillstånd
allmänheten
31-2016-00067
Sammanfattning
Thaimiddag Sundbyberg AB, (559007-6831), ansöker om ett tillfälligt
serveringstillstånd för perioden 2016-05-19 – 2016-05-28 att i tre restaurangtält
samt vid en till tälten angränsande uteservering vid evenemanget VM i Thaiboxning vid Kinnarps arena, Elmiavägen, Jönköping, få servera, vin, starköl
och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan 11.00 – 24.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31
Förvaltningens förslag
− Thaimiddag Sundbyberg AB, 559007-6831, beviljas ett tillfälligt severingstillstånd under perioden 2016-05-19 – 2016-05-28 att i tre restaurangtält
samt vid en till tälten angränsande uteservering vid evenemanget VM i
Thaiboxning vid Kinnarps arena, Elmiavägen, Jönköping, få servera, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 – 24.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Thaimiddag Sundbyberg AB, 559007-6831, beviljas ett tillfälligt severingstillstånd under perioden 2016-05-19 – 2016-05-28 att i tre restaurangtält
samt vid en till tälten angränsande uteservering vid evenemanget VM i
Thaiboxning vid Kinnarps arena, Elmiavägen, Jönköping, få servera, vin,
starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan klockan
11.00 – 24.00.

Beslutet expedieras till:
Thaimiddag Sundbyberg AB

Justerandes signatur
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§ 85

Tillsynsärende; Piren Seaside, Jönköping. (RestaurangKompaniet i
Jönköping AB)
Sn/2015:228-702
Sammanfattning
RestaurangKompaniet i Jönköping AB (556679-2262), innehar serveringstillstånd vid Piren Seaside, Hamnpiren, Jönköping för servering av starköl, vin
och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan
klockan 11:00-01:00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-11
E-post från juridiskt ombud, daterat 2016-04-18
Förvaltningens förslag
− Serveringstillståndet för Restaurang Kompaniet i Jönköping AB (5566792262), på serveringsstället Piren Seaside, Hamnpiren, Jönköping återkallas
då bokföringen inte har varit möjlig att kontrollera samt att Bolaget och de
personer som har ett bestämmande inflytande därmed inte uppfyller
lämplighetskraven i alkohollagen.
− Beslutet gäller enligt huvudregeln i 10 kap 1 § 3 st omedelbart
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Serveringstillståndet för Restaurang Kompaniet i Jönköping AB (5566792262), på serveringsstället Piren Seaside, Hamnpiren, Jönköping återkallas
då bokföringen inte har varit möjlig att kontrollera samt att Bolaget och de
personer som har ett bestämmande inflytande därmed inte uppfyller
lämplighetskraven i alkohollagen.
− Beslutet gäller enligt huvudregeln i 10 kap 1 § 3 st omedelbart
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
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Beslutet expedieras till:
RestaurangKompaniet i Jönköping AB
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§ 86

Serveringstillstånd; Sjön, Jönköping. Tillsynsärende
07-2016-00024
Sammanfattning
Restaurangen vid Vättern AB (556897-7556), nedan kallat Bolaget, innehar
serveringstillstånd vid serveringsstället Restaurang Sjön, Östra Storgatan 173,
Jönköping för servering av samtliga tillståndspliktiga alkoholdrycker till
allmänheten med en serveringstid mellan klockan 11:00-01:00. Tillsynsärende
inleddes med anledning av att Bolaget inte kommit in med begärda handlingar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-11
Skrivelse från Bolaget, inkommen 2016-04-15
Förvaltningens förslag
- Restaurangen vid Vättern AB (556897-7556), meddelas med stöd av 9 kap
17 § alkohollagen en varning då Bolaget brutit mot 9 kap 11 och 13 §§,
vilket påverkar Bolagets lämplighet enligt 8 kap 12 § att inneha ett
serveringstillstånd.
- Godkänna anmälan om nya ägare till Restaurangen vid Vättern AB.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Företräde
Restaurangen vid Vättern AB har begärt företräde inför nämnden vid dess
behandling av ärendet. Bolaget representeras av styrelseordförande/ägare
Stefan Skotte och VD/ägare Jesper Rogö.
Stefan Skotte och Jesper Rogö hänvisar inledningsvis till bolagets skrivelse,
som varit utsänd till nämnden inför sammanträdet, där man i mer detalj
bemöter och kommenterar de brister som redovisas i socialförvaltningens
tjänsteskrivelse.
Bolaget redovisar vidare att man är införstådd med att fel begåtts i och med att
handlingar inte skickats in till tillståndsenheten inom angiven tid. Man insåg
dock inte allvaret i att handlingarna uteblev och kunde inte förutse
konsekvenserna av detta, vilket kunde ha underlättats av en tydligare
kommunikation från tillståndsenheten. Sammanfattningsvis anser bolaget att en
varning är en alltför ingripande åtgärd.
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för M, KD, L och C, yrkar enligt följande:
- Restaurangen vid Vättern AB (556897-7556), meddelas med stöd av 9 kap
17 § alkohollagen en erinran då Bolaget brutit mot 9 kap 11 och 13 §§,
vilket påverkar Bolagets lämplighet enligt 8 kap 12 § att inneha ett
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serveringstillstånd.
- Godkänna anmälan om nya ägare till Restaurangen vid Vättern AB.
Karin Widerberg (S), för S, V och MP, yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden frågar nämnden på Ola Nilssons (KD) och Karin Widerbergs (S)
yrkande, och finner att nämnden beslutat i enlighet med Ola Nilssons (KD)
yrkande.
Socialnämndens beslut
- Restaurangen vid Vättern AB (556897-7556), meddelas med stöd av 9 kap
17 § alkohollagen en erinran då Bolaget brutit mot 9 kap 11 och 13 §§,
vilket påverkar Bolagets lämplighet enligt 8 kap 12 § att inneha ett
serveringstillstånd.
- Godkänna anmälan om nya ägare till Restaurangen vid Vättern AB.
Reservation
Karin Widerberg (S), Eric Winbladh (S), Gabriella Sjöberg (S), Christer
Sjöberg (S), Per-Åke Göransson (MP) och Mats Kåremalm (V) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christoffer Gullberg (M) i behandlingen av ärendet.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Hur man överklagar
Se bifogad information
Beslutet expedieras till:
Restaurangen vid Vättern AB
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§ 87

Serveringsärende; VY Restaurang och konferens, Jönköping
(Företagscatering Håkan Axelsson AB). Yttrande till Förvaltningsrätten
Sn/2015:208 702
Sammanfattning
Företagscatering Håkan Axelsson AB, 556460-2224, har genom sitt ombud
Stefan Lundin överklagat socialnämndens beslut den 15 mars 2016 (§ 51)
gällande serveringstillstånd, i den del som avser villkor om låsning av hissar.
Förvaltningsrätten har nu i ett föreläggande daterat den 5 april 2016 uppmanat
socialnämnden att senast den 20 april 2016 komma in med ett skriftligt
yttrande över innehållet i till föreläggandet bifogade handlingar.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-14
Yttrande till Förvaltningsrätten, daterat 2016-04-13.
E-post till Tillståndsenheten från bolaget den 26 februari 2016 med bifogat
dokument benämnt ”Förtydligande/komplettering”.
Föreläggande från Förvaltningsrätten, daterat 2016-04-05 med bifogade
handlingar, aktbilaga 1.
Förvaltningens förslag
− Yttrande, daterat 2016-04-13, överlämnas till Förvaltningsrätten i
Jönköping som nämndens yttrande.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
– Yttrande daterat 2016-04-13 överlämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping
som nämndens yttrande.
Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Förvaltningsrätten i Jönköping
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§ 88

Överklagande från Kah Fai AB gällande socialnämndens beslut
2016-03-15 (§ 52) i ärende gällande serveringstillstånd vid Wok &
Company Grenna, i den del som avser serveringstider
Sn/2015:254 702
Sammanfattning
Kah Fai AB (556588-5307) beviljades vid socialnämndens sammanträde den
15 mars 2016 tillstånd att på serveringsstället Wok & Company Gränna få
servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till
allmänheten med en serveringstid i serveringslokalen och på inhägnad
uteservering mellan klockan 11.00 – 22.00.
Bolaget har nu överklagat nämndens beslut i den del som avser serveringstider.
Fai Lim, som företräder Bolaget, uppger att han när han fyllde i ansökan om
serveringstillstånd angav sina planerade öppettider och inte de serveringstider
som han avsåg att ansöka om. Hans avsikt var att ansöka för tiden 11.00 –
01.00. På sommaren kommer han ha öppet längre än till 22.00.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-14
Överklagande, daterat 2016-04-13
Socialnämndens beslut, daterat 2016-03-15 (§ 52)
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse som utgjorde underlag för
socialnämndens beslut, daterad 2016-02-29
Polismyndighetens yttrande, daterat 2016-01-18
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande, daterat 2016-02-29
Förvaltningens förslag
− Socialnämndens beslut den 15 mars 2016 (§ 52) ändras i den del som avser
serveringstider, på så sätt att serveringstiden i serveringslokalen och på den
inhägnade uteserveringen bestäms till klockan 11.00 – 01.00.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S, MP och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Socialnämndens beslut den 15 mars 2016 (§ 52) ändras i den del som avser
serveringstider, på så sätt att serveringstiden i serveringslokalen och på den
inhägnade uteserveringen bestäms till klockan 11.00 – 01.00.
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Justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kah Fai AB
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§ 89

Förslag till investeringsplan 2017 - 2021
Sn/2016:72 041
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 2017-2021 med budget 2017.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-31
Förslag till investeringsplan 2017-2021, daterat 2016-04-13
Förvaltningens förslag
– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2017-2021
daterat 2016-04-13.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
MBL-behandling
Förslaget har behandlats i förvaltningens centrala samverkansgrupp den 11
april 2016.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med följande tilläggsyrkande:
− Socialnämnden menar att servicebostäder inte hade behövt byggas separat,
utan hade kunnat placeras i ordinarie bestånd, om större tilldelning
uppnåtts via exploateringskrav, och hemställer hos kommunstyrelsen om
att ett riktat uppdrag avseende detta ges till tekniska nämnden.
Karin Widerberg (S), för S och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
Ola Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
– Socialnämnden godkänner upprättat förslag till investeringsplan 2017-2021
daterat 2016-04-13.
– Förslaget översänds till kommunstyrelsen.
– Socialnämnden menar att servicebostäder inte hade behövt byggas separat,
utan hade kunnat placeras i ordinarie bestånd, om större tilldelning uppnåtts
via exploateringskrav, och hemställer hos kommunstyrelsen om att ett riktat
uppdrag avseende detta ges till tekniska nämnden.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stadskontoret
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 90

Yttrande över motion Färdtjänst med rätt till bärhjälp
Sn/2016:56 700
Sammanfattning
Region Jönköpings län har gett Jönköpings kommun möjlighet att lämna
yttrande i ett ärende som rör motionen Färdtjänst med rätt till bärhjälp, som
inom regionen utreds av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.
I motionen föreslås att regelverket för färdtjänst ändras, så att det blir möjligt
att ansöka om och beviljas bärhjälp i kombination med assistans även på andra
platser än den egna bostaden.
Socialförvaltningen konstaterar att frågan är komplicerad och att man inte getts
tidsmässiga förutsättningar att analysera ärendets alla delar. Förvaltningen
konstaterar samtidigt att pågående översyn inom bland annat Västra
Götalandsregionen och inom Svensk Kollektivtrafik kan innebära att det vore
fördelaktigt att avvakta dessa och därefter utreda frågan.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-17
Remisshandlingar från Region Jönköpings län, daterade 2016-02-24
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden anser att frågan bör utredas grundligare efter det att
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt
riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör
vara att färdtjänsten hanteras som en helhet inom regionen.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialnämnden anser att frågan bör utredas grundligare efter det att
översynen inom region Skåne och i Västra Götalandsregionen samt
riktlinjerna från Svensk Kollektivtrafik presenterats. Utgångspunkten bör
vara att färdtjänsten hanteras som en helhet inom regionen.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 91

Yttrande på förslag om reviderat Alkohol- och drogpolitiskt
program för Jönköpings kommun
Sn/2016:51 740
Sammanfattning
Med anledning av förslag till reviderat alkohol- och drogpolitiskt program för
Jönköpings kommun har socialnämnden beretts tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen senast den 21 april 2016.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-30
Remisshandlingar, februari 2016
Förvaltningens förslag
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive bilaga, överlämnas som
socialnämndens yttrande över förslaget på reviderat Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Yttrande till kommunstyrelsen
− Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, inklusive bilaga, överlämnas som
socialnämndens yttrande över förslaget på reviderat Alkohol- och drogpolitiskt program för Jönköpings kommun.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 92

Behovsinventering av kvinnospecifika insatser samt anhörigstöd i
missbruksvården
Sn/2015:244 740
Sammanfattning
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 19 januari 2016 (§ 14) beslutat att
avveckla Kärrarps HVB för missbrukande kvinnor. Förvaltningen har i samband med detta fått i uppdrag att presentera hur kvaliteten inom behandling,
stöd och service till missbrukande kvinnor i missbruk kan utvecklas och vilka
satsningar som kan behöva göras inom missbrukarvårdens olika enheter.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-04
Förvaltningens förslag
− Godkännande av förvaltningens förslag till åtgärd för att säkerhetsställa de
kvinnospecifika insatserna samt anhörigstödet.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Karin Widerberg (S), för S och V, yrkar bifall till förvaltningens förslag med
följande tilläggsyrkande:
− Det är viktigt att nämnden följer upp denna verksamhet när det gäller den
ekonomiska biten och skyddsbiten för kvinnorna. Första
uppföljningstillfället ska vara om 6 månader.
Ola Nilsson (KD), för M, KD, C och L, yrkar bifall till förvaltningens förslag
med Karin Widerbergs (S) tilläggsyrkande.
Socialnämndens beslut
− Godkännande av förvaltningens förslag till åtgärd för att säkerhetsställa de
kvinnospecifika insatserna samt anhörigstödet.
− Det är viktigt att nämnden följer upp denna verksamhet när det gäller den
ekonomiska biten och skyddsbiten för kvinnorna. Första
uppföljningstillfället ska vara om 6 månader.

Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Anneli Hallberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Start av HVB för ensamkommande barn i Norrahammar, Öster och
Väster; avvecklande av HVB Vidablick, Kärrhöken och A6 HVB3;
omvandling av A6 HVB4 till mottagningsenhet samt förlängning av
HVB Norrahammar
Sn/2015:182 133
Sammanfattning
Med anledning av det höga mottagandet av ensamkommande barn utan
vårdnadshavare under 2015, arbetar socialförvaltningen fortsatt intensivt med
att ersätta tillfälliga lokaler för hem för vård eller boende (HVB) med verksamhetslokaler som är mer ändamålsenliga och där platsantalet per enhet kan
reduceras. För att säkra utvecklingen behövs nya beslut om verksamhetslokaler för tre HVB-hem samt avveckling av tre befintliga boenden.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-04
Förvaltningens förslag
− Tre nya HVB-hem startas för ensamkommande barn. Dessa HVB-hem är
HVB Dalen, HVB Öster och HVB Väster 2. Dessa tre hem ska tillsammans
omfatta 85 platser.
− Tre HVB-hem för ensamkommande barn avvecklas. De tre HVB-hemmen
är HVB Vidablick, HVB Kärrhöken och A6 HVB3. Dessa tre hem omfattar
78 platser.
− Nuvarande A6 HVB4 omvandlas till mottagningsenhet.
− Det tidigare beslutet att driva HVB Norrahammar förlängs i ytterligare 6
månader, till och med 2016-10-31.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Tre nya HVB-hem startas för ensamkommande barn. Dessa HVB-hem är
HVB Dalen, HVB Öster och HVB Väster 2. Dessa tre hem ska tillsammans
omfatta 85 platser.
− Tre HVB-hem för ensamkommande barn avvecklas. De tre HVB-hemmen
är HVB Vidablick, HVB Kärrhöken och A6 HVB3. Dessa tre hem omfattar
78 platser.
− Nuvarande A6 HVB4 omvandlas till mottagningsenhet.
− Det tidigare beslutet att driva HVB Norrahammar förlängs i ytterligare 6
månader, till och med 2016-10-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet expedieras till:
Annika Åberg
Åsa Jonsson Sköld
Lars Malmström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Tillsättning av funktionschef för funktionen för ensamkommande
flyktingbarn
Sn/2016:73 023
Sammanfattning
Med anledning av tillskapandet av en ny funktion inom socialförvaltningen för
ensamkommande flyktingbarn har tjänsten som funktionschef utannonserats.
Åsa Jonsson-Sköld föreslås som funktionschef.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-01
Förvaltningens förslag
− Åsa Jonsson-Sköld förordnas som funktionschef för funktionen för
ensamkommande flyktingbarn, EKB, som ett särskilt visstidsförordnande
under tre (3) år från och med 2016-05-01.
MBL-behandling
De fackliga organisationerna har deltagit i intervjuerna och har inga erinringar
mot förslaget.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
− Åsa Jonsson-Sköld förordnas som funktionschef för funktionen för
ensamkommande flyktingbarn, EKB, som ett särskilt visstidsförordnande
under tre (3) år från och med 2016-05-01.
Beslutet expedieras till:
Åsa Jonsson-Sköld
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Uppdrag att utarbeta förutsättningar för genomförande och
installation av visningslägenhet (inom välfärdsteknik)
Sn/2016:70 700
Sammanfattning
Socialförvaltningen har tillsammans med de kommunala bolagen Vätterhem
och Jönköping Energi AB diskuterat möjligheten att gemensamt utrusta och
tillhandahålla en visningslägenhet i Jönköping. Mål och syfte med en sådan
visningsmiljö är att skapa möjlighet för allmänheten, företag och organsationer
att kunna ta del av och uppleva hur modern digital teknik kan användas i
vardagen för ökad säkerhet, aktivitet och delaktighet, samt informera om vilka
tjänster som fastighetsägare och tjänsteleverantörer kan tillhandahålla med
modern teknik.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-03-31
Avsiktsförklaring
Bilaga till avsiktsförklaring
Förvaltningens förslag
- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
intressenter (Vätterhem, Jönköping Energi och Region Jönköping/
Hjälpmedelscentralen) utarbeta förutsättningar (tidplan, kostnader,
organisation m.m.) för ett genomförande och installation av en visningslägenhet enligt bifogad avsiktförklaring.
SOCIALNÄMNDENS BEHANDLING
Yrkanden
Ola Nilsson (KD), för partierna M, KD, C och L samt Karin Widerberg (S) för
partierna S och V yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
- Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med övriga
intressenter (Vätterhem, Jönköping Energi och Region Jönköping/
Hjälpmedelscentralen) utarbeta förutsättningar (tidplan, kostnader,
organisation m.m.) för ett genomförande och installation av en visningslägenhet enligt bifogad avsiktförklaring.
Beslutet expedieras till:
Karl Gudmundsson
Stefan Österström
Tommy Stillvall

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Kurser och konferenser
a) ”Förtroende bygger vi tillsammans” – arbetsintegrerande sociala företag
den 12 maj 2016 kl 07.30-09.30 i Science park, Jönköping
b) Informationsdag för förtroendevalda den 18 maj 2016 kl 09.30-16.00 i
Science Park, Jönköping
Socialnämndens beslut
a) Rebecka Karlsson (L), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD) och Mats Kåremalm
(V)
b) Elisabeth Wahlström (M), Jan Walgeby (M), Gabriella Sjöberg (S), Mats
Kåremalm (V) och Karin Widerberg (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Rapporter från förrättningar
Den 3 mars har Eric Winbladh (S), Ingalill Dahlgren Nyberg (S), Elisabeth
Wahlström (S) och Ola Nilsson (KD) medverkat vid informationsdag om
återhämtningsinriktad psykiatri på Kungsporten, Huskvarna.
Den 9 mars har Arnold Sigonius (C), Ulla Gunnevik Sandstedt (KD), Eva
Stråth (KD), Ingalill Dahlgren Nyberg (S), Lena Wendelius Andersson (S) och
Karin Widerberg (S) medverkat vid konferens om Krami-verksamheten och
dess styrgrupper i Kulturhuset Spira, Jönköping.

Justerandes signatur
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